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TIN TỨC

Sẽ có thêm các dự án Nhiệt điện từ
rác thải tại Hà Nội

Phương pháp xác định cơ cấu nguồn năng lượng tái tạo phù hợp
trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Vừa qua, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương (EREA) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ
(USAID) tổ chức Hội thảo “Phương pháp xác định cơ cấu nguồn năng lượng tái tạo phù hợp trong Quy hoạch phát triển

điện lực quốc gia”.  Đây là hoạt động trong khuôn khổ của Dự án “Chương trình năng lượng phát thải thấp” sử dụng ODA
không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ (Dự án V - LEEP), để thực hiện nghiên cứu về khả năng tích hợp các nguồn năng
lượng tái tạo vào Hệ thống điện Việt Nam trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Tổng sơ đồ VIII).

Trong bối cảnh năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt, gây ô nhiễm môi trường thì phát triển năng lượng tái tạo ở
Việt Nam là xu thế tất yếu. Tuy vậy, ngoài những ưu điểm đối với môi trường và phát triển bền vững nhờ giảm phát thải khí
CO2 gây ô nhiễm, việc phát triển NLTT cũng đối mặt với những thách thức về khả năng hấp thụ và truyền tải công suất phát
từ nguồn năng lượng tái tạo khi kết nối lưới điện chưa đủ mạnh, những vấn đề về ổn định hệ thống cũng như yêu cầu về
tối ưu chi phí phát, vốn đầu tư nguồn, lưới điện truyền tải. Tham dự Hội thảo các đại biểu phân tích, chia sẻ về các yêu cầu
cũng như thách thức đặt ra trong việc xây dựng Tổng sơ đồ VIII và phương pháp xác định cơ cấu nguồn năng lượng tái tạo
phù hợp trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, giúp định hình rõ những yêu cầu, những thuận lợi, thách thức và
đưa ra những giải pháp hiệu quả trong việc xây dựng Tổng sơ đồ điện VIII của Việt Nam.

PV

Xây dựng kế hoạch bảo vệ
môi trường năm 2019

Ngày 02/4/2018, Bộ Công Thương ban hành
Công văn số 2488⁄BCT-ATMT về việc xây dựng

kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019. Theo đó,
yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ  xây dựng kế hoạch
bảo vệ môi trường năm 2019 với Các nhiệm vụ
môi trường trọng điểm: Xây dựng và đề xuất các
chính sách của ngành Công Thương nhằm triển
khai thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày
12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao
của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất,
phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây
dựng và trong các công trình xây dựng; Quyết
định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 về việc
ban hành kế hoạch quốc gia thực hiện công ước
Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân
hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 26/01/2018 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Điều tra,
đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về
nguồn thải”; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016
của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải
pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Quyết định
192/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ngành
công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025".

Tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực
thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi
trường; quảng bá thông tin về thị trường sản
phẩm xanh, các công nghệ thân thiện môi trường,
các quy định, điều ước trong nước và quốc tế về
môi trường.

PV

Vừa qua, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group (T&T Group) và Tập
đoàn Hitachi Zosen Nhật Bản đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp

tác “Đầu tư các dự án đốt rác phát điện tại Hà Nội”. Theo đó, T&T
Group và Hitachi Zosen sẽ thành lập liên danh - tổ hợp nhà đầu
tư để cùng nhau phát triển các dự án phát điện từ chất thải tại
một số khu xử lý chất thải rắn ở Hà Nội. Để triển khai dự án, các
bên sẽ thực hiện lên thiết kế, xây dựng, huy động tài chính và
vận hành một số nhà máy xử lý chất thải với công suất 1.000
tấn/ngày (2 tổ máy 500 tấn/ngày) mỗi nhà máy.

Trước đó, vào 9/2017, T&T Group và Công ty Môi trường đô
thị Hà Nội (URENCO) đã ký thỏa thuận hợp tác với các đối tác
trong công nghệ xử lý rác thải và xây lắp của Hàn Quốc, gồm:
Tập đoàn Quản lý bãi chôn lấp SUDOKWON; Công ty tư vấn kỹ
thuật Hàn Quốc - KECC và Công ty TNHH Nhà máy Samyoung để
thực hiện dự án “Thu hồi khí gas bãi chôn lấp phát điện Nam Sơn,
Sóc Sơn, Hà Nội”. Dự án Nhà máy Xử lý chất thải công nghiệp
phát điện tại Nam Sơn, Sóc Sơn đã đi vào hoạt động, nhận được
sự quan tâm và ủng hộ của dư luận với sứ mệnh đặc biệt vì một
môi trường sống tốt hơn. Năng lượng từ quá trình đốt rác sẽ
được thu hồi để sản xuất điện, nhờ đó, góp phần phát triển năng
lượng thay thế và giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ nguồn
nhiên liệu hóa thạch và giảm ô nhiễm môi trường.

PV
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TIỀM NĂNG LỚN CHO PHÁT
TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Theo Báo cáo Triển vọng Năng
lượng Việt Nam năm 2017 của Viện
Năng lượng (Bộ Công Thương), cùng
với việc tăng trưởng của nền kinh tế
trong những năm qua thì nhu cầu về
tiêu thụ năng lượng điện của Việt Nam
cũng tăng rất nhanh. Trung bình trong
giai đoạn 2001-2010 tăng tới
13%/năm và khoảng 11%/năm trong
các năm từ 2011 đến 2015. Dự báo,
đến năm 2035, tổng nhu cầu năng
lượng cuối cùng của Việt Nam tăng
gần gấp 2,5 lần so với năm 2015. Việt
Nam từ một nước xuất khẩu năng
lượng đã trở thành nước nhập khẩu
ròng về năng lượng. Tuy vậy, có thể
hạn chế nhập khẩu năng lượng bằng
cách tăng cường hiệu quả sử dụng
năng lượng và khai thác các nguồn
năng lượng tái tạo trong nước.

Việt Nam là một trong những nước
có nhiều tiềm năng phát triển năng
lượng tái tạo, với gần 3.400 km bờ
biển, tiềm năng về năng lượng gió của
Việt Nam ước tính khoảng 500 - 1.000
kWh/m2 mỗi năm. Bên cạnh đó là
nguồn năng lượng mặt trời với lượng
bức xạ nắng trung bình 5
kWh/m2/ngày trên khắp cả nước. Tiềm
năng kỹ thuật của thủy điện nhỏ cũng
dao động ở mức hơn 4.000 MW mỗi
năm. Tổng tiềm năng lượng sinh khối

của Việt Nam vào khoảng 73 triệu
tấn/năm, trong đó sinh khối từ nông -
lâm - ngư nghiệp là 60 triệu tấn/năm
và từ rác thải khoảng 13 triệu tấn/năm.
Nếu tận dụng các nguồn sinh khối này
để phát điện thì công suất điện ước
tính có thể lên tới 5.000 MW. 

NHIỀU CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
CỦA NHÀ NƯỚC

Những năm qua, Chính phủ đã ban
hành nhiều cơ chế, chính sách để
khuyến khích, ưu tiên, hỗ trợ phát triển
điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối,

điện từ rác thải… Điển hình là Quyết
định số 2068/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát
triển năng lượng tái tạo của Việt Nam
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2050”. Hay Quyết định số 11/2017/QĐ-
TTg về cơ chế khuyến khích phát triển
các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
quy định: đối với dự án án nối lưới quy
định bên mua điện là Tập đoàn Điện
lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên
được ủy quyền có trách nhiệm mua
toàn bộ sản lượng điện từ các dự án
nối lưới với giá mua điện tại điểm giao

NGUYỄN KHANG

CHÍNH PHỦ CẦN ƯU TIÊN 
phát triển năng lượng tái tạo

Nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế của Việt Nam là rất lớn, cùng với đó, phát

triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh đang là xu thế của thế giới. Việt Nam là một

trong những quốc gia có nhiều thuận lợi để phát triển nguồn năng lượng tái tạo từ sức gió,

năng lượng mặt trời, rác thải... nhưng tốc độ và quy mô còn nhỏ. Nhiều chuyên gia và

doanh nghiệp đề nghị Chính phủ cần có những chính sách, giải pháp thật hấp dẫn và cụ

thể hơn nữa để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực này.

Điện gió Bạc Liêu
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nhận điện là 2.086 đồng/kWh (chưa
bao gồm thuế VAT, tương đương với
9,35 Uscents/kWh, theo tỷ giá trung
tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công
bố ngày 10/4/2017 là 22.316
đồng/USD). Đối với dự án trên mái nhà
được thực hiện cơ chế bù trừ điện
năng (net-metering) sử dụng hệ thống
công tơ hai chiều. Trong một chu kỳ
thanh toán, lượng điện phát ra từ các
dự án trên mái nhà lớn hơn lượng điện
tiêu thụ sẽ được chuyển sang chu kỳ
thanh toán kế tiếp. Khi kết thúc năm
hoặc khi kết thúc hợp đồng mua bán
điện, lượng điện phát dư sẽ được bán
cho bên mua điện với giá bán điện
theo quy định. Ngoài quy định Bên
mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ
điện năng được sản xuất từ các dự án
điện mặt trời; ưu tiên khai thác toàn bộ
công suất, điện năng phát của các dự
án điện mặt trời đưa vào vận hành
thương mại. Dự án điện mặt trời còn
được ưu đãi về vốn đầu tư, thuế, đất
đai theo quy định hiện hành. Trước đó,
Chính phủ đã đưa ra nhiều ưu đãi đối
với các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng
lượng tái tạo về biểu giá điện, ưu đãi

thuế, miễn thuế nhập khẩu, thuế sử
dụng đất như Quyết định số
37/2011/QĐ-TTg quy định cơ chế hỗ
trợ phát triển điện gió; Quyết định số
24/2014/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát
triển các dự án điện sinh khối…  

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH
ĐỒNG BỘ, THÁO GỠ KHÓ KHĂN
ĐỂ PHÁT TRIỂN

Mặc dù có nhiều ưu đãi nhưng việc
phát triển năng lượng tái tạo còn
chậm, chưa đạt được yêu cầu. Quá
trình phát triển năng lượng tái tạo
đang gặp phải nhiều trở ngại. Những
trở ngại cơ bản có thể kể đến như: chi
phí sản xuất còn cao, thiếu vốn, hệ
thống cơ sở hạ tầng để truyền tải lưới
điện năng lượng tái tạo gặp nhiều khó
khăn. Tiếp đó là quy hoạch dự án năng
lượng tái  tạo mới chỉ đề cập đến quy
mô công suất theo vùng, theo khu vực,
chưa xác định được địa điểm cụ thể,
gây khó khăn trong việc quy hoạch và
phát triển đồng bộ lưới điện. Trong khi
đó, hệ thống tiêu chuẩn chuyên
ngành/tiêu chuẩn thiết kế, vận hành...
đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo còn
thiếu và chưa đồng bộ. Đặc biệt,

khung chính sách phát triển năng
lượng tái tạo chưa được đầy đủ.

Để tạo điều kiện phát triển năng
lượng tái tạo, nhiều chuyên gia đề
nghị,  Nhà nước cần tiếp tục nghiên
cứu hoàn thiện và ban hành cơ chế,
chính sách đặc thù (vốn, thuế, đất
đai...) ổn định, lâu dài cho phát triển
năng lượng tái tạo, tăng độ tin cậy cho
các nhà đầu tư. Đồng thời, lập quy
hoạch phát triển nguồn điện năng
lượng tái tạo tại cấp tỉnh, cấp quốc gia,
gắn liền với việc ban hành các tiêu
chuẩn, quy chuẩn quốc gia, các tiêu
chuẩn chuyên ngành liên quan đến
công tác thiết kế, vận hành… các
nguồn điện năng lượng tái tạo; tiêu
chuẩn đấu nối lưới điện của các nguồn
năng lượng tái tạo; các tiêu chuẩn kỹ
thuật các thiết bị được phép tham gia
vào phát điện và truyền tải điện từ
nguồn năng lượng tái tạo... Bên cạnh
đó là xây dựng và ban hành các cơ chế,
chính sách đồng bộ về hệ thống
truyền tải, phân phối điện cũng như
các quy định khác, đảm bảo vận hành
ổn định,  hiệu quả hệ thống điện có sự
tham gia của sản lượng điện từ năng
lượng tái tạon

158 triệu USD cho Dự án “Tiết kiệm năng lượng cho ngành
Công nghiệp tại Việt Nam”

Việt Nam hiện nay vẫn còn là một trong những quốc
gia có cường độ sử dụng năng lượng cao so với các

nước trong khu vực và trên thế giới. Trong cơ cấu tiêu
thụ năng lượng quốc gia, các ngành công nghiệp
chiếm tỷ trọng cao nhất, khoảng 47,3% tổng năng
lượng sử dụng cuối cùng. Tăng trưởng công nghiệp là
một trong những yếu tố chính làm cho cường độ năng
lượng của Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao so với các
nước trên thế giới.

Nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong
ngành công nghiệp để đóng góp vào mục tiêu chung
của quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả cũng như mục tiêu giảm cường độ năng lượng của
nền kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và
bảo tồn nguồn tài nguyên năng lượng quốc gia, Bộ
Công Thương đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới triển
khai xây dựng dự án hỗ trợ thực hiện tiết kiệm năng
lượng cho các doanh nghiệp trong các ngành công
nghiệp trọng điểm, Dự án: “Tiết kiệm năng lượng cho
ngành Công nghiệp tại Việt Nam”.

Dự án có tổng kinh phí 158 triệu USD, trong đó WB
cung cấp 100 triệu USD vốn vay từ Ngân hàng Tái thiết
và Phát triển Quốc tế để hỗ trợ đầu tư cho các dự án
tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp và 1,7 triệu
USD để thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cần
thiết trong quá trình thực hiện dự án. Dự án đã chính
thức có hiệu lực từ ngày 29/12/2017 và sẽ được thực
hiện đến tháng 7/2022. 

PV
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Đ
ược tổ chức từ năm 2007,
qua 11 năm, sự kiện Giờ Trái
Đất dần trở nên quen thuộc
và được đánh giá là một

trong những hành động vì môi trường
lớn nhất thế giới. Việt Nam bắt đầu
tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất từ
năm 2009, với các TP. Hà Nội, TP. Hồ
Chí Minh, Cần Thơ, Hội An, Huế và Nha
Trang, tắt điện nhiều địa điểm nổi
tiếng ở trung tâm thành phố trong
khoảng thời gian đã định. Tập đoàn
Điện lực Việt Nam đã tích cực hưởng
ứng ngay từ  đầu năm nay. Lượng điện
giảm được 140.000 kWh, tương đương
132 triệu đồng. Từ đó đến nay, số cá
nhân, tổ chức ở nước ta ngày càng tích
cực tham gia hưởng ứng chiến dịch
Giờ Trái đất. Năm 2017, với thông điệp
“Tắt đèn - Bật tương lai,” Giờ Trái Đất
2017 đã chính thức diễn ra vào tối
ngày 25/3. Hệ thống điện Việt Nam đã
tiết kiệm được 471.000 kWh, tương
đương với giá trị khoảng 764 triệu
đồng. Trong đó, nhiều hoạt động như
Kết nối doanh nghiệp và Giờ Trái đất
2017, kêu gọi khoảng 2.000 doanh
nghiệp ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và

Đà Nẵng hưởng ứng Chiến dịch; Phát
cẩm nang Tiết kiệm điện đến các hộ
gia đình ở 63 tỉnh, thành phố; Đạp xe
cổ động tuyên truyền, treo băng rôn,
poster... Cuộc thi ảnh với chủ đề “Tiết
kiệm điện năng - hành động nhỏ, ý
nghĩa lớn.”

Chiến dịch Giờ Trái đất 2018 được
Bộ Công Thương chủ trì phát động với
thông điệp: Hôm nay tôi sống xanh
hơn tại buổi lễ khai mạc, bà Nguyễn
Thị Lâm Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết
kiệm năng lượng và Phát triển bền
vững Bộ Công Thương kêu gọi, mọi cá
nhân, gia đình, doanh nghiệp cùng
góp sức trong cuộc chiến chống lại
biến đổi khí hậu bằng những hành
động cụ thể và thiết thực. Hãy thể
hiện sự cam kết của mình trước hết
bằng một hành động đơn giản là tắt
đèn và các thiết bị điện không cần
thiết. Mỗi hành động nhỏ cộng lại sẽ
mang đến hiệu quả to lớn; mỗi người
góp một hành động sẽ đem đến một
hành tinh xanh hơn. Sự kiện được sự
hưởng ứng của tấc cả các tỉnh thành,
đặc biệt có sức ảnh hưởng sâu rộng
tới đông đảo người dân. Đây là một

trong những hành động của Chính
phủ và người dân Việt Nam thể hiện
cam kết giảm 8% lượng phát thải khí
nhà kính đến năm 2030, chung tay
cùng thế giới trong cuộc chiến ứng
phó biến đổi khí hậu.

Là đơn vị tài trợ đồng hành chính
cùng Chiến dịch Giờ Trái đất năm thứ
10 liên tiếp, ông Ngô Sơn Hải - Phó
Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt
Nam cho biết: Có rất nhiều các hoạt
động nhằm hưởng ứng Chiến dịch
Giờ Trái đất 2018 được tổ chức trong
gần 1 tháng trên phạm vi cả nước như:
Cam kết sử dụng điện tiết kiệm và
hiệu quả tại các doanh nghiệp, các hộ
gia đình, giao lưu với các trường học,
đi bộ hưởng ứng Chiến dịch, dán
poster, phát tờ rơi, các hoạt động đạp
xe, thu gom rác thải điện tử...  

Lễ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch
Giờ Trái đất năm 2018 đã chính thức
diễn ra vào lúc 20h30 tối 24/3 tại
Quảng trường Cách mạng Tháng Tám,
TP. Hà Nội. Đồng loạt 63 tỉnh, thành
phố của Việt Nam cùng với nhiều
quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế
giới cũng đã hưởng ứng chiến dịch

TIÊU ĐIỂM

Giờ Trái đất 2018
không chỉ là con số
tiết kiệm điện năng

Giờ Trái đất, do WWF - Quỹ quốc tế về Bảo vệ Thiên

nhiên khởi xướng, là một sáng kiến toàn cầu nhằm

nâng cao ý thức của người dân về tiết kiệm năng lượng

và chống biến đổi khí hậu. Sáng kiến này kêu gọi các cá

nhân và doanh nghiệp trên toàn thế giới tắt điện một

tiếng đồng hồ vào tối thứ bảy cuối cùng của tháng 3

hàng năm. Năm 2018, Giờ Trái Đất được tổ chức vào

ngày 24/3 với chủ đề “Hôm nay  tôi sống xanh hơn”.

Thông qua nhiều hoạt động trong gần 1 tháng tuyên

truyền của chiến dịch, đã tác động đến mọi người dân

và cộng đồng xã hội chung tay bảo vệ môi trường, ứng

phó với biến đổi khí hậu.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết
kiệm năng lượng và Phát triển bền vững kêu gọi
cộng đồng cả nước hưởng ứng Chiến dịch Giờ
Trái đất 2018
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Giờ Trái đất bằng việc tắt đèn, giảm
thiểu sử dụng các thiết bị điện trong
vòng 1 giờ (từ 20h30 - 21h30). Sau 1
giờ tắt đèn chính thức hưởng ứng Giờ
Trái đất 2018, lượng điện năng tiết
kiệm được trên phạm vi cả nước là
485.000 kwh, tương đương khoảng
834 triệu đồng. Thứ trưởng Bộ Công
Thương - ông Cao Quốc Hưng khẳng
định, thiên tai và biến đổi khí hậu

đang gia tăng, khó cảnh báo với các
quốc gia trên thế giới. Mỗi năm, thiên
tai và biến đổi khí hậu gây thiệt hại
khoảng 1,5% GDP. Để ứng phó biến
đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam đã
ban hành thực thi nhiều chủ trương,
chiến lược, chính sách về sử dụng
năng lượng tiết kiệm, bảo vệ môi
trường, nhằm thể hiện quyết tâm của
Việt Nam trong việc giảm thiểu khí

thải nhà kính. Giờ Trái đất đã trở thành
sự kiện thường niên không thể thiếu
với ý nghĩa tiết kiệm năng lượng và
bảo vệ môi trường, với số lượng người
tham gia hưởng ứng lên đến hàng tỷ
người trên thế giới, hàng nghìn thành
phố, hàng trăm quốc gia. Giờ Trái đất
năm 2018  kêu gọi các tổ chức cá nhân
tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi
trường xanh và bền vữngn

TIÊU ĐIỂM

Hàn Quốc viện trợ Hà Tĩnh
600.000 USD cải thiện hệ
thống nước thải, nước sông

Tại diễn đàn hợp tác môi trường Việt Nam - Hàn
Quốc do Bộ TN&MT Việt Nam tổ chức mới đây tại

Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn thay
mặt lãnh đạo Hà Tĩnh ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận
Dự án lập kế hoạch tổng thể cải thiện hệ thống nước
thải và chất lượng nước sông tỉnh Hà Tĩnh với Viện
Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc
(KEITI). Dự án có tổng ngân sách 650 triệu Won (khoảng
600.000 USD) do Bộ Môi trường Hàn Quốc cấp theo
hình thức ODA (viện trợ không hoàn lại). Dự án nhằm
mục tiêu đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực môi trường
giữa Việt Nam và Hàn Quốc; trong lĩnh vực công nghiệp
và công nghệ ngành nước giữa 2 quốc gia; xây dựng

kế hoạch tổng thể cải thiện hệ thống nước thải và chất
lượng nước sông cho các vùng đô thị tại Hà Tĩnh nhằm
hỗ trợ cải thiện dịch vụ công ở các khu vực mục tiêu
của Việt Nam (khu vực mục tiêu gồm các vùng đô thị
TP. Hà Tĩnh và các thị xã Hồng Lĩnh, Kỳ Anh). Dự kiến, dự
án sẽ hoàn thành vào tháng 6/2019.

PV



X
ây dựng một cộng đồng
thông minh (CĐTM) mà trước
hết là có được một hệ thống
hạ tầng hoàn thiện và thông

minh hóa hạ tầng. Trong đó, hạ tầng
năng lượng thông minh thông qua
việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả
nguồn năng lượng thành phẩm cũng
như sơ cấp, đồng thời với việc tận
dụng và phát huy thế mạnh sẵn có các
nguồn năng lượng tái tạo mới để
cùng với các loại năng lượng truyền
thống cung cấp cho xã hội năng
lượng đầy đủ và hiệu quả. Chính từ
việc xây dựng được CĐTM sẽ giúp
chúng ta giải quyết những vấn đề xã
hội đang bức xúc, hiện nay như biến
đổi khí hậu, trái đất nóng lên, cạn kiệt
năng lượng sơ cấp… Đây là sự lựa
chọn “hoàn hảo” cho ngành năng
lượng trong giai đoạn hiện nay. Tại Hội
Nghị tham vấn lần thứ 16 giữa các Bộ
trưởng kinh tế ASEAN và Bộ trưởng
Kinh tế thương mại và Công nghiệp
Nhật Bản đã đề xuất khái niệm về
"sáng kiến cộng đồng thông minh tại
Đông Á", trong đó khẳng định cần
quan tâm tới các hệ thống năng lượng
thông minh và các cơ sở hạ tầng xã
hội thông minh hướng tới một xã hội
bền vững tại các nước ASEAN và khu
vực Đông Á. Các nước đã tăng cường
phát triển hợp tác trong lĩnh vực năng
lượng tái tạo, tiết kiệm tài nguyên,
hiệu quả năng lượng và chia sẻ kinh
nghiệm trong việc xây dựng cộng
đồng thông minh. Một cộng đồng

thông minh ở Nhật Bản có mức tiêu
thụ năng lượng bằng 0 là ví dụ điển
hình. Ở một góc thành phố Ashiya
thuộc tỉnh Hyogo Nhật Bản, 
Shioashiya là thị trấn được thiết kế và
phát triển bởi PanaHome - công ty con
của tập đoàn điện tử Panasonic. Thị
trấn rộng 120.000m2 được thiết kế để
chứa 9.000 người, hiện có 400 căn nhà
riêng và khu chung cư 83 căn hộ.
Không dừng lại ở tiêu chí thông minh,
những nhà hoạch định thị trấn còn
tham vọng giảm thiểu mức tiêu thụ
năng lượng và tận dụng tối đa năng
lượng tái tạo. Mỗi ngôi nhà ở đây được
lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái, ắc

quy dự trữ điện năng, hệ thống quản lý
năng lượng tại gia cho phép sử dụng
năng lượng sạch khi cần thiết, cho
phép chia sẻ năng lượng với hàng xóm,
tắt thiết bị gia dụng khi không dùng
đến. Kiến trúc nhà cũng hướng tới việc
giảm năng lượng, với kỹ thuật Puretech
và hệ thống thông gió Eco-Navi giữ
cho ngôi nhà không quá nóng trong
mùa hè và đủ ấm trong mùa đông,
không đòi hỏi tiêu hao quá nhiều
năng lượng. 

Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam
có những tiềm năng lớn trong phát
triển xây dựng cộng đồng thông
minh, đơn cử như với tình trạng thiếu
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DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ

Xây dựng cộng đồng thông minh
trong sử dụng tiết kiệm năng lượng

Hiện nay, các nguồn năng lượng hóa thạch bị khai thác nhiều để sản xuất điện, trong

khi nhu cầu điện cho tiêu dùng ngày càng tăng, dẫn đến khai thác cạn kiệt nguồn năng

lượng, gây ô nhiễm môi trường và tăng phát thải nhà kính. Do đó, giảm tiêu thụ năng

lượng hóa thạch và giảm phát thải khí thải nhà kính là cấp thiết. Một trong những giải

pháp để thực hiện tốt việc này là xây dựng "cộng đồng thông minh" trong việc sử dụng và

tiết kiệm năng lượng (TKNL) hiệu quả. 

BẢO NGỌC
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DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ

hụt điện năng hiện nay, Việt Nam
phải làm gì để cung cấp đủ điện?
Nếu dùng năng lượng tái tạo, giá
đắt hơn nhiều so với các nguồn
năng lượng hóa thạch thì phải
làm sao để sử dụng hiệu quả
nguồn này hơn. Điểm mấu chốt
chính là tiết kiệm năng lượng.
Bên cạnh đó, khi kinh tế phát
triển, thì phát triển hạ tầng giao
thông là rất quan trọng. Chẳng
hạn, sử dụng công nghệ thông
tin để đo được khoảng cách đi
lại, số lượng xe lưu thông trên
đường… sẽ giúp tài xế chủ động
hơn khi đi lại, từ đó tiết kiệm
nhiên liệu hơn. Ngoài ra, cùng
với điện, xây dựng hệ thống
nước, đường xá đặc biệt tại các
khu công nghiệp cũng là vấn đề
quan trọng nhằm tạo ra hệ
thống cơ sở hạ tầng ổn định, hút
đầu tư. 

Theo Thứ trưởng Bộ Công
Thương Hoàng Quốc Vượng, Việt
Nam là một nước đang phát
triển, công nghệ kỹ thuật chưa
đồng bộ, lạc hậu, tiêu tốn năng
lượng điều này đồng nghĩa với
khả năng tiết kiệm năng lượng ở
nước ta còn rất lớn. Mặt khác, chỉ
tiêu năng lượng/đầu người còn
thấp, nên nhu cầu năng lượng
còn rất lớn là điều kiện để quy
hoạch, phát triển năng lượng
mới và  tái tạo nếu chúng ta triển
khai thực hiên một cách hiệu
quả việc TKNL. Để đáp ứng nhu
cầu điện năng cho nhu cầu sản
xuất tiêu dùng như hiện nay, mỗi
năm ngành Điện cần phải đầu tư
gần 10 tỷ USD, trong điều kiện
chúng ta còn khó khăn về tài
chính, thì tiết kiệm năng lượng
cũng như tài nguyên năng lượng
mới tái tạo là cấp thiết. Vì thế,
chúng ta không những thực
hiện việc lưới điện thông minh,
mà còn thực hiện xã hội thông
minh, hạ tầng cơ sở thông minh
khác như giao thông, phát triển
năng lượng mới, tái tạo... để
chống biến đổi khí hậu, hạn chế
khan hiếm, cạn kiệt nguồn tài
nguyên thiên nhiênn

V
ới mong muốn phát triển doanh nghiệp bền vững, các doanh nghiệp
đã triển khai nhiều giải pháp sử dụng nguyên, nhiên vật liệu, tiết kiệm
năng lượng hiệu quả. Bởi tiết kiệm, sử dụng năng lượng hiệu quả dù là
doanh nghiệp, lớn hay nhỏ, nó không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn

mang lại lợi ích cả về mặt môi trường. Các doanh nghiệp sau khi áp dụng các giải
pháp sử dụng và tiết kiệm năng lượng hiệu quả sẽ giảm thiểu đáng kể chi phí,
góp phần quan trọng vào giảm phát thải ra môi trường. 

Tiết kiệm năng lượng hiệu quả tại các doanh nghiệp có rất nhiều giải pháp
và ý thức trách nhiệm tại mỗi doanh nghiệp, từ việc đơn giản là thay thế, lắp
các bóng đèn chiếu sáng tiêu thụ nhiều năng lượng bằng các bóng đèn tiêu
thụ ít năng lượng đến việc đầu tư, đổi mới công nghệ hiện đại tiêu thụ ít năng
lượng. Nhiều doanh nghiệp dệt may, ngoài sử dụng các loại đèn hiệu suất cao
như: led, compact, huỳnh quang…một số  doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư
thay thế máy may cơ bằng máy điện tử để tiết kiệm điện, nâng cao năng suất
lao động và chất lượng sản phẩm; lắp đặt bộ tiết kiệm điện từ cho máy may 3S
nhằm giảm công suất động cơ lúc hoạt động không tải. Hệ thống lò hơi, động
cơ đều được nghiên cứu để sử dụng hiệu quả, tiết kiệm. Ví dụ như:  Tổng công
ty Dệt may Hà Nội đã chủ động lắp đặt biến tần tiết kiệm cho động cơ máy sợi
con, lắp bộ tiết kiệm máy may 3S cho máy may công nghiệp; thay 14.000 bộ
đèn T10 và chấn lưu sắt từ bằng loại đèn T8 và chấn lưu, góp phần giảm 17%
lượng điện tiêu thụ, tiết kiệm được 720.000 kWh điện/năm, tương đương
khoảng 800 triệu đồng. Công ty cổ phần May và dịch vụ Hưng Long - một trong
những doanh nghiệp đi đầu trong công tác tiết kiệm điện năng tại Hưng Yên
cho biết, đơn vị đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: lắp đặt 500 bộ thiết
bị tiết kiệm điện cho hệ thống máy may, giúp tiết kiệm khoảng 12,5% chi phí
năng lượng; lắp đặt hệ thống bơm thu hồi nước ngưng của lò hơi để tái tạo sử
dụng tiết kiệm 25% chi phí nhiên liệu.

Doanh nghiệp 
ngày càng tích cực
sử dụng hiệu quả
năng lượng

THÁI DƯƠNG

Nhận thức được vai trò của tiết kiệm năng lượng trong

sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu

tư thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng, thay thế thiết

bị, sản phẩm lạc hậu tiêu hao nhiều điện năng bằng những

thiết bị mới. Có thể thấy, từ doanh nghiệp quy mô lớn đến

các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong nhiều ngành

nghề khác nhau ở các địa phương trên cả nước, việc sử

dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đã trở thành một thói

quen tích cực.  
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DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ

Từ  thực tế của việc đầu tư
các khoản nhỏ cho các biện pháp tiết
kiệm, sử dụng năng lượng, nhưng có
thể đem lại nhiều giá trị và lợi ích,
doanh nghiệp ngày càng hưởng ứng,
tích cực thực hiện các giải pháp tiết
kiệm, sử dụng năng lượng hiệu quả.
Điều này thể hiện rõ nhất, qua sự kiện,
năm 2017, Vụ Tiết kiệm Năng lượng và
Phát triển bền vững Bộ Công Thương
và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức đã
tổ chức “Giải thưởng quốc gia về hiệu
quả năng lượng trong công nghiệp”,
với 2 hạng mục giải thưởng: 1/Giải
thưởng Giải pháp Tiết kiệm năng
lượng tiêu biểu và 2/Giải thưởng Giải
pháp Tiết kiệm năng lượng độc đáo,
sáng tạo. Đối tượng tham gia là doanh
nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng từ
300 TOE/năm trở lên (tương đương với
2.000.000 kWh điện/năm) và đã thực
hiện các giải pháp về sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả trong
khoảng thời gian từ 2011 - 2016. Sau 2
tháng phát động (từ ngày 20/11/2017
đến cuối tháng 1/2018), Ban Tổ chức
đã nhận được gần 40 hồ sơ của các
doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác

nhau: từ dệt may, hóa chất, cơ khí, lọc
hóa dầu, thủy sản, thực phẩm, giấy,
nước sạch... Tất cả các giải pháp tiết
kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả
của các doanh nghiệp gửi đến dự thi,
đặc biệt là của doanh nghiệp nhận
được giải thưởng có chất lượng cao.

Theo đó, đơn vị đạt giải Nhất của
hạng mục Giải pháp sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả tiêu biểu
là Công ty CP Lương thực Thực phẩm
Colusa - Miliket (Công ty Colusa 
Miliket). Bằng việc thay thế nguyên
liệu than bằng trấu cho lò hơi, cũng
như lắp đặt các máy biến tần có hiệu
suất cao, thay đổi hệ thống chiếu sáng
và bảo ôn đường ống cung cấp hơi
cho sản xuất, vào năm 2016, Công ty
Colusa Miliket đã giảm được 25%
cường độ sử dụng năng lượng cho
một sản phẩm (so với năm 2010) và
giảm 225 tấn CO2 phát thải mỗi năm.
Các giải pháp về tiết kiệm và sử dụng
năng lượng hiệu quả đã giúp Công ty
tiết kiệm khoảng 608 triệu đồng chi
phí năng lượng mỗi năm. Ban Giám
khảo đã đánh giá cao Công ty Colusa
Miliket vì đã có kế hoạch đầu tư bài

bản cho các biện pháp sử dụng năng
lượng hiệu quả, đặc biệt là việc sử
dụng nguyên liệu trấu, một loại
nguyên liệu sinh khối thân thiện với
môi trường thay cho than đá đã giúp
cho Công ty được cộng điểm trong
quá trình đánh giá cuối cùng.

Đối với đơn vị đạt giải Nhất của
hạng mục Giải pháp sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả độc đáo,
sáng tạo là Công ty Cơ điện lạnh Bách
Khoa, thuộc Tập đoàn POLYCO (Công
ty Polyco).  Các giải pháp sáng tạo của
Công ty, góp phần làm giảm 1260 tấn
CO2 phát thải hàng năm. Quan trọng
hơn nữa là các giải pháp của Công ty,
ví dụ như lắp đặt hệ thống lạnh phân
tầng, các biện pháp sử dụng năng
lượng hiệu quả trong giờ cao điểm và
việc thu hồi nhiệt trong quá trình sản
xuất, đã được áp dụng rộng rãi trong
ngành công nghiệp chế biến thực
phẩm, giúp cho các khách hàng của
Công ty tiết kiệm 369 tấn dầu quy đổi
(TOE) trong giai đoạn 2013 - 2016 và
giảm 10% cường độ tiêu thụ năng
lượng trên sản phẩm vào năm 2016
(so với số liệu của năm 2013)n

Hệ thống làm lạnh công nghiệp
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GIẢM TIÊU HAO VÀ LÃNG PHÍ
VỀ  NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI CÁC
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Trong những năm qua, nước ta là
một trong những quốc gia có tốc độ
tăng trưởng kinh tế và đô thị hoá cao,
các công trình xây dựng, nhà cao tầng
mọc lên ngày càng nhiều. Tuy nhiên,
cùng với quá trình phát triển đó cũng
kéo theo nhiều hậu quả như: gây
những ảnh hưởng bất lợi đến môi
trường sinh thái: nhiều thửa ruộng
màu mỡ đã phải nhường chỗ cho các
công trình xây dựng như đô thị, khu
công nghiệp; nhiều con sông, dòng
suối, mặt hồ trở thành nơi xả thải. Mặt
khác, các công trình đô thị còn là
những “cỗ máy” tiêu tốn năng lượng
và tài nguyên thiên nhiên, phát thải
nhiều khí nhà kính vào khí quyển. Vì
vậy, nếu không tính đến việc tiết kiệm
năng lượng và sự tác động của biến
đổi khí hậu ngay từ khi thiết kế đối với
các công trình xây dựng, thì các hoạt
động xây dựng sẽ còn tiếp tục góp
phần làm nhiệt độ trái đất tăng nhanh,
gây các hậu quả nghiêm trọng về sau.
Theo kết quả khảo sát gần đây của Bộ
Xây dựng và trung tâm tiết kiệm năng
lượng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đối
với trụ sở cơ quan hành chính, thiết bị
sử dụng nhiều năng lượng là điều hòa
không khí chiếm trên 70% tổng năng
lượng; đèn chiếu sáng chiếm 10%; các
thiết bị khác như máy móc văn phòng,
thang máy, máy bơm nước chiếm

khoảng 20%. Có thể thấy, một trong
những nguyên nhân của tình trạng
lãng phí hiện nay ở các tòa nhà là do
việc lắp đặt hệ thống điều hòa không
khí không phù hợp, không bảo dưỡng
định kỳ; lớp vỏ công trình có thiết kế
và vật liệu không đảm bảo yêu cầu tiết
kiệm năng lượng… Cũng theo thống
kê này, tổng năng lượng tiêu thụ cho
các công trình xây dựng chiếm từ 40-
70% năng lượng cung cấp cho đô thị,
trong đó các công trình tòa nhà cao
tầng như: khách sạn, tòa nhà thương
mại… tiêu thụ từ 35-40%. Nhiều
chuyên gia cho biết: trong quá trình
đầu tư và xây dựng nếu người kỹ sư
trưởng có đủ kiến thức về tiết kiệm
năng lượng, đủ khả năng tư vấn thì có

thể thuyết phục được chủ đầu tư đầu
tư vào các giải pháp tiết kiệm năng
lượng, vì bản thân các chủ đầu tư sẽ
quan tâm đến các giải pháp tiết kiệm
năng lượng nếu các giải pháp này có
thể mang lại lợi ích kinh tế cho họ.
Qua thực tế cũng cho thấy, các chỉ số
về hiệu quả kinh tế là những yếu tố
quan trọng trong quyết định đầu tư.
Do vậy, việc thay đổi tư duy về thiết kế,
xây dựng các mô hình ngôi nhà đa
mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu
và tiết kiệm năng lượng là việc làm
cần thiết và cấp bách trong bối cảnh
hiện nay. Các công trình trong tương
lai cần có cách tiếp cận để xây dựng
những tiêu chuẩn, đồng thời có
những thiết kế đáp ứng yêu cầu mới.

Công trình xanh,tiết kiệm năng lượng
trong các công trình xây dựng

TRỌNG KHÁNH

Sử dụng hiệu quả năng lượng trong các công trình xây dựng đang là vấn đề được xã

hội quan tâm, nhất là khi giá điện ngày một tăng cao và lượng điện đang bị  thiếu hụt.

Tuy nhiên, có không ít lý do khiến chủ đầu tư chưa quan tâm đến việc đầu tư tiết kiệm

năng lượng cho công trình của mình. Việc từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc

để đẩy mạnh việc phát triển các công trình xanh, đầu tư cho tiết kiệm năng lượng hiệu quả

là vấn đề cấp thiết hiện nay. 
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GIẢI PHÁP “XANH HOÁ” TOÀ
NHÀ, GÓP PHẦN TIẾT KIỆM
NĂNG LƯỢNG

Hiện tại, vấn đề tiết kiệm năng
lượng tại các doanh nghiệp còn gặp
nhiều khó khăn, đặc biệt chưa có một
quy chuẩn quốc gia để đo lường cụ
thể khái niệm “Tòa nhà xanh”. Tại nhiều
nước phát triển như Mỹ hay châu Âu
có quy định rõ ràng về các chỉ số tiêu
thụ năng lượng trong các tòa nhà, từ
đó xác định ra những yếu tố lãng phí
cần giảm thiểu. Tại Việt Nam, một toà
nhà để đáp ứng tiêu chí “Xanh” thì
ngay trong khâu thiết kế công trình,
các chuyên gia nên quan tâm tính đến
khả năng khai thác, tận dụng điều
kiện tự nhiên - môi trường để tiết kiệm
năng lượng trong quá trình thi công,
tận dụng tối đa điều kiện khí hậu
thiên nhiên và cảnh quan tự nhiên,
nhất là phát huy sự thông gió tự nhiên
và tận dụng ánh sáng tự nhiên. Nên

ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng phù
hợp với khí hậu nhiệt đới và thân thiện
với môi trường. Trong điều kiện khí
hậu nhiệt đới nóng ẩm như Việt Nam,
nếu vật liệu xây dựng không đảm bảo
tốt các yếu tố cách nhiệt, chống thấm
dột, ẩm mốc… thì trong quá trình vận
hành các công trình xây dựng sẽ phải
sử dụng thiết bị điều hòa, thông gió…
gây tốn thêm nhiều năng lượng. Bên
cạnh đó, sử dụng cây xanh để làm
giảm nhiệt độ và làm sạch không khí
đối với công trình xây dựng cũng là
một biện pháp tiết kiệm năng lượng
hiệu quả. Bên cạnh đó, một chương
trình hành động nhằm thúc đẩy việc
áp dụng một số những giải pháp tiết
kiệm năng lượng có tính khả thi cao
phù hợp với điều kiện của Việt Nam
cũng rất cần thiết và sẽ mang lại hiệu
quả đáng cao.

Kể từ ngày 15/11/2013, Bộ Quy
chuẩn QCVN 09:2013/BXD về “Các

công trình xây dựng sử dụng năng
lượng hiệu quả” chính thức có hiệu
lực, thay cho Quy chuẩn Xây dựng Việt
Nam QCXDVN 09:2005, bộ quy chuẩn
mới được đánh giá là một bước hoàn
thiện chính sách về quản lý năng
lượng trong các công trình xây dựng
hiện nay. Ông Nguyễn Công Thịnh,
chuyên gia Vụ Khoa học Công nghệ và
Môi trường (Bộ Xây dựng) cho biết,
những điều chỉnh quan trọng của bộ
quy chuẩn mới là: tập trung đưa ra
những quy định kỹ thuật bắt buộc
tuân thủ cho các công trình dân dụng
(văn phòng, khách sạn, bệnh viện,
trường học, thương mại, dịch vụ,
chung cư) có tổng diện tích sàn từ
2.500 m2 trở lên. Bộ Quy chuẩn mới
đơn giản, dễ sử dụng và người dùng ít
phải tính toán, tra cứu hơn. Nếu như
năm 2005 chỉ dừng ở việc ban hành
Quy chuẩn, thì lần này, để đảm bảo
tính khả thi và thuận lợi trong việc
thực hiện Quy chuẩn mớin

Phát hiện enzym “ăn nhựa” mới, có thể làm giảm ô nhiễm 
môi trường

Những nhà nghiên cứu từ Đại học
Portsmouth của Vương quốc Anh và

Phòng thí nghiệm Năng lượng tái tạo Quốc gia
(NREL) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đã khám phá
ra cấu trúc của một enzym tự nhiên được tìm
thấy tại trung tâm tái chế chất thải vài năm
trước đây ở Nhật Bản. Đây là enzym Ideonella
sakaiensis 201-F6 có thể "ăn" polyethylene
terephthalate (PET) - một chất dẻo được sử
dụng trong hàng triệu tấn chai nhựa. Enzym
này cũng có thể làm suy giảm cấu trúc của
polyethylene furandicarboxylate (PEF) - chất
thay thế cho nhựa sinh học PET đang được hoan nghênh. Chất dẻo PEF trên thực tế không thể phân huỷ sinh
học và vẫn sẽ là chất thải trong các bãi chôn lấp và trong biển, NREL cho biết trong một báo cáo trên trang web
của mình.

Mục đích của các nhà nghiên cứu là nghiên cứu cấu trúc của enzym này, nhưng họ lại vô tình tạo ra một
enzym Ideonella sakaiensis 201-F6 enzym tốt hơn, thậm chí có khả năng phá vỡ nhựa PET. Đại học Portsmouth
cho biết, phát hiện này có thể dẫn đến một giải pháp tái chế cho hàng triệu tấn chai nhựa làm từ PET, hiện đã
và đang tồn tại hàng trăm năm trong môi trường. Các nhà nghiên cứu đang cố gắng cải tiến enzym mới hơn nữa
nhằm cho phép nó được sử dụng trong công nghiệp, đưa chúng ta đến gần hơn với giải pháp tái chế lượng lớn
nhựa thải ra trong môi trường.

PV
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T
heo kế hoạch mà UBND TP. Hồ
Chí Minh ban hành Kế hoạch
sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả giai đoạn 2016-

2020, đến năm 2020, thành phố phấn
đấu tiết kiệm được 2% - 2,5% sản
lượng điện tiêu thụ trung bình so với
nhu cầu năng lượng ước tính. Theo số
liệu khảo sát của Chương trình năng
lượng xanh TP.HCM cho thấy,  TP.HCM
có tiềm năng pha ́t triê ̉n điện mặt trơ ̀i
với cường độ bư ́c xạ mặt trơ ̀i trung
bình là 4,3kWh/m2/ngày. Trong số hơn
1MWp điện mặt trời được lă ́p đặt trên
địa ba ̀n thành phố, hiện chỉ hơn
800kWp hòa vào lưới điện của thành
phố với tổng lượng điện năng ước
tính đạt hơn 1 triệu kWh/năm. Để
thực hiện được mục tiêu tiết kiệm
điện bằng việc phát triển các dự án
năng lượng điện tái tạo, những năm
qua, TP.HCM đã hỗ trợ hàng nghìn
doanh nghiệp với gần 10.000 giải
pháp tiết kiệm năng lượng, tập trung
vào tư vấn đổi mới công nghệ, áp
dụng mô hình quản lý tiên tiến. Đặc
biệt, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng
TP.HCM (EEC-HCMC) thuộc Sở Khoa
học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (Sở
KH&CN TP.HCM) đã triển khai thí điểm
xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư điện
mặt trời trên địa bàn thành phố với
kinh phí hỗ trợ 10 tỷ đồng (năm 2015
- 2016). Đối tượng nhận hỗ trợ là
doanh nghiệp, hộ gia đình và tòa nhà
công sở. Trong đó, 07 to ̀a nhà công sở
được lắp đặt một hệ thống điện mặt
trời nối lưới 20kWp/tòa nhà. Đối với
doanh nghiệp và hộ gia đình hỗ trợ
bằng cách mua lại lượng điện hòa lưới
với giá là 2.000 đồng/kWh. 

Trên thực tế nhiều cơ quan, doanh
nghiệp trên địa bàn TP.HCM đã tích
cực đầu tư cho dự án điện mặt trời.
Điển hình cho việc phát nguồn năng
lượng sạch cho TP.HCM đó là việc vận
hành hệ thống điện mặt trời tại Nhà
máy Lắp ráp và Kiểm định chip tại Khu
Công nghệ cao TP.HCM.  Đây là dự án
điển hình đánh dấu cột mốc quan
trọng trong cam kết của Intel về việc
nâng cao tỉ lệ sử dụng năng lượng
sạch tại TP. HCM, giảm thiểu tối đa
lượng khí carbon thải ra từ nhà máy.
Với hệ thống điện mặt trời được làm
từ 1.092 tấm năng lượng mặt trời
cùng 21 bộ biến điện có khả năng
phát được 321.000kWh điện và hạn
chế tới 221 tấn khí CO2 thải ra hàng
năm, hệ thống điện mặt trời này có
công suất 200kWp, là hệ thống điện
mặt trời đầu tiên và duy nhất của Intel
tại châu Á và là hệ thống lớn thứ 6
trong 15 hệ thống điện năng lượng
mặt trời của Intel trên toàn cầu.

Các cơ quan, tổ chức ở TP. HCM
cũng đã nghiên cứu, giới thiệu nhiều
mô hình tiết kiệm năng lượng hiệu
quả. Mới đây, tại buổi Tọa đàm "Năng
lượng thông minh: Hướng đi nào cho
TP.HCM" do Trung tâm Hành động và
liên kết vì môi trường và phát triển
phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu
vùng và đô thị tổ chức Trường Đại học
Bách khoa TP.HCM đã giới thiệu mô
hình vận hành mô hình không gian
trải nghiệm năng lượng sạch. Mô hình
được xây dựng tại Ttrường ĐH Bách
khoa TP.HCM, vận hành 100% từ năng
lượng mặt trời. Đây là nơi giới thiệu và
trưng bày phần mềm giám sát hệ

thống thông minh có khả năng ghi
nhận thời gian thực lượng điện mặt
trời sản sinh mỗi ngày, số tiền ước
lượng tiết kiệm được và lượng CO2

giảm phát thải, từ đó đưa đến cho sinh
viên nhận thức rõ hơn về tính ứng
dụng của điện mặt trời trong đời sống.

Cũng tại buổi Tọa đàm, Trung tâm
Hành động liên kết vì môi trường và
phát triển giới thiệu về dự án “Nóc nhà
mặt trời” sẽ được CHANGE triển khai
trong thời gian tới. Dự án thực hiện với
mục tiêu khuyến khích người dân,
doanh nghiệp lắp pin năng lượng mặt
trời trên nóc nhà. Theo đại diện của
Trung tâm, với số giờ nắng cao, kéo
dài và nguồn phụ phẩm nông nghiệp
dồi dào, TP.HCM là khu vực có tiềm
năng lớn cho các dự án phát triển
năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng
lượng mặt trời và sinh khối.

Tham dự buổi tọa đàm, các đại
biểu cho rằng, các mô hình được giới
thiệu xây dựng thành phố thông minh
rất phù hợp với tình hình phát triển
của TP.HCM từ khía cạnh phát triển
năng lượng, xây dựng cộng đồng sử
dụng năng lượng hiệu quả. Trong đó
năng lượng thông minh  bao gồm: Sử
dụng năng lượng sạch, năng lượng tiết
kiệm, hiệu quả.... Đây là giải pháp công
nghệ quan trọng giúp TP.HCM giải
quyết các thách thức về môi trường
trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang
ngày càng trầm trọng. Đồng thời, tăng
tỷ trọng năng lượng tái tạo cũng là yếu
tố cần thiết để Việt Nam có thể hoàn
thành cam kết tại Hội nghị COP22:
Hướng đến mục tiêu 100% năng lượng
tái tạo tới năm 2050n

TP. Hồ CHÍ MINH:

Phát triển năng lượng sạch, hiệu quả
Là trung tâm kinh tế lớn nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh, đi

tiên phong cả nước, hướng đến hình ảnh một thành phố xanh với các yếu tố tăng trưởng

xanh và bền vững. Do đó, việc đẩy mạnh sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng

lượng là một trong những chương trình mà thành phố quan tâm, thúc đẩy phát triển

những năm qua. 
QUANG HẢI
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Đ
ến nhà máy Nhiệt điện Nghị
Sơn 1 trước mắt bạn là cả
khu vư ̣c rộng lớn của nhà
máy và nhà điều hành Công

ty với không gian thâ ̣t sư ̣ thông
thoáng, xanh, sạch và đẹp. Trung tâm
của khu vực Nhà máy là ống khói kép
02 lò cao 205m. Ống khói được làm
theo công nghệ Polime RFA (gia cường
sợi thủy tinh) công nghệ hiện đại nhất
được áp dụng lần đầu tiên tại Việt Nam.
Ngay phía dưới là mái vòm chứa than,
kết cấu bằng khung thép, dài 240m,
rộng 72m, có sức chứa 140.000 tấn
than, đủ cho nhà máy sử dụng liên tục
trong hơn 3 tuần (mức tiêu thụ bình
quân của nhà máy là 6.000 tấn
than/ngày). Đường băng chuyền dài
hơn 1,5 km cùng 2 cần cẩu công suất
bốc 750 tấn than/h luôn hoạt động
đảm bảo cung cấp nguyên liệu liên tục
cho nhà máy từ cảng nhiệt điện vào
đến kho chứa…

Nhận thức được tầm quan trọng
của sản xuất điện phải với bảo vệ môi
trường mới tạo được sự ổn định trong
phát triển sản xuất, nên ngay từ khi đầu
tư lắp đặt Nhà máy, Công ty nhiệt điện
Nghi Sơn 1 cũng đầu tư, ứng dụng lắp
đặt nhiều công nghệ thiết bị hiện đại
đối với hệ thống xử lý các loại chất thải,
khí thải, nước thải của Nhà máy để đảm

bảo các quy định của pháp luật về bảo
vệ môi trường.

Nhà máy sử dụng nhiên liệu than
cám 5, công nghệ nhiệt điện ngưng hơi
truyền thống cùng công nghệ đốt than
hiện đại, tuân thủ các yêu cầu về bảo
vệ môi trường theo các tiêu chuẩn của
Việt Nam và quốc tế. Hệ thống nước
thải, khí thải của Nhà máy được xử lý
theo dây chuyền công nghệ tiên tiến,
hiện đại đảm bảo các tiêu chuẩn về
môi trường. Cụ thể, hệ thống lọc bụi
tĩnh điện (ESP) công nghệ Hàn Quốc có
hiệu suất khử bụi lên đến 99,79%; hệ
thống khử lưu huỳnh (FGD), công nghệ
Nhật Bản, xử lý hiệu quả lưu huỳnh
trước khi qua ống khói ra ngoài môi
trường. Đặc biệt, mỗi tổ máy được lắp
một ống khói cao 200m, làm bằng vật
liệu nhựa cốt sợi thủy tinh. Với độ cao
này, khí thải sẽ được khuếch tán rộng,
nên nồng độ bụi rất thấp, không gây
ảnh hưởng tới môi trường, đáp ứng
được các yêu cầu theo QCVN 22:2009 -
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải
công nghiệp nhiệt điện. Nhà máy còn
lắp đặt hệ thống quan trắc tự động khí
thải ống khói CEMS, hoạt động liên tục,
giám sát và ghi lại các thông số khí thải. 

Đối với hệ thống xử lý nước của
Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, nguồn
nước chính dẫn từ hồ Đồng Chùa sẽ

phải trải qua 3 bước xử lý bao gồm: xử
lý bằng hóa chất, dẫn qua bể lắng và
bể lọc nhằm cung cấp nước đảm bảo
chất lượng cho sinh hoạt ở khu vực nội
bộ Nhà máy, một phần nước sẽ được
khử khoáng để cấp cho hoạt động sản
xuất, vận hành hệ thống máy móc.
Phần nước thải cuối cùng cũng sẽ được
đưa qua hệ thống xử lý này, trước khi
thải ra môi trường. Đây là chu trình
khép kín theo công nghệ Nhật Bản, có
hệ thống tự động đo các chỉ số kim loại
nặng, đo tạp chất trong nước và được
kiểm soát chặt chẽ bởi đội ngũ kỹ thuật
viên, trực liên tục tại cơ quan 24/24h tất
cả các ngày trong năm. 

Để đảm bảo hệ thống xử lý khí
thải, nước thải hoạt động, đảm bảo
tiêu chuẩn, Nhà máy tiến hành lắp
thiết bị quan trắc online đối với hệ
thống nước thải và khí thải. Ban lãnh
đạo  Nhà máy luôn kiểm soát, duy trì
hệ thống kiểm soát các chỉ số phát
thải, đồng thời chỉ đạo Nhà máy cũng
thực hiện giám sát môi trường định kỳ
do các cơ quan quan trắc môi trường
độc lập tiến hành, nhằm giảm thiểu tối
đa nguy cơ ô nhiễm môi trường. Kết
quả quan trắc của các cơ quan chức
năng cho thấy, các thông số môi
trường định kỳ của Nhà máy luôn nằm
trong giới hạn cho phépn

NHIệT ĐIệN NGHI SơN 1:
Hiện đại hóa hệ thống xử lý 
khí thải, nước thải

BÍCH HẠNH

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 với kết cấu hiện đại theo

tiêu chuẩn quốc tế, có tổng công suất lắp đặt 600 MW (2 x

300MW). Năm 2017, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 sản

xuất được sản lượng điện là  2.641.410.000 kWh, đạt

101% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Đáng

chú ý, do có sự quan tâm đầu tư lắp đặt công nghệ, thiết bị

hiện đại cho hệ thống bảo vệ môi trường, đã góp phần quan

trọng giúp Nhà máy ổn định, phát triển sản xuất hoàn

thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. 
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N
hà máy điện Phú Mỹ được
khởi công xây dựng từ thập
kỷ 90 của thế kỷ trước, gồm
Nhà máy Điện Phú Mỹ 1,

Nhà máy Điện Phú Mỹ 2.1, Nhà máy
Điện Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Nhà máy
Điện Phú Mỹ 4 với tổng công suất
2.540 MW. Các tổ máy tuabin khí chu
trình hỗn hợp Công ty đang quản lý,
vận hành là công nghệ phát điện tiên
tiến với những ưu điểm về bảo vệ
môi trường, sử dụng công nghệ sản
xuất sạch, được đầu tư công nghệ từ
Thụy Sỹ, Đức, Nhật Bản nên giảm
thiểu hàm lượng NOx, SOx phát thải
ra môi trường.

Để thực hiện đúng các tiêu chuẩn
kỹ thuật về bảo vệ môi trường, các hệ
thống xử lý các loại chất thải của các
nhà máy điện đã được thiết kế và vận
hành theo mục tiêu bảo đảm hiệu quả
về xử lý môi trường ở mức cao, phù
hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu
cầu tiêu chuẩn về môi trường. Hệ
thống quan trắc, giám sát thông số
phát thải tự động được lắp đặt hoạt
động ổn định. 

Công ty đã và đang quản lý vận
hành hiệu quả các hệ thống xử lý
nước thải, khí thải, thực hiện phân loại
lưu giữ rác thải, chất thải. Công ty chỉ
đạo các bộ phận, đơn vị thường xuyên
duy tu, bảo dưỡng các hệ thống, đảm
bảo thực hiện nghiêm túc các quy
định của pháp luật về môi trường. Bên
cạnh đó, Công ty thường xuyên thực
hiện quan trắc theo dõi các thông số
môi trường nhiễm không khí, ô nhiễm

nguồn nước, thủy sinh, ồn và độ rung,
nước thải sản xuất, nước thải sinh
hoạt, nguồn nước tiếp nhận để từ đó
kịp thời phát hiện, xử lý khí thải, nước
thải,...đảm bảo các thông số phát thải
theo yêu cầu trong báo cáo đánh giá
tác động môi trường ĐTM, giấy phép
xả thải,…và các tiêu chuẩn, quy định
pháp luật hiện hành. Cụ thể, nước thải
sản xuất được tập trung tại bể, điều
chỉnh pH để trung hòa đạt yêu cầu cột
B, Kq = 1,0 và Kf = 0,9 của QCVN
40:2011/BTNMT; nước thải sinh hoạt
được xử lý bằng phương pháp sinh
học đạt yêu cầu cột B, K = 1,0 của
QCVN 14:2008/BTNMT trước khi xả ra
môi trường. Đối với chất thải nguy hại
phát sinh chủ yếu từ các hoạt động
sản xuất, bảo dưỡng của các nhà máy
điện, Công ty đã ký hợp đồng với đơn

vị chức năng tổ chức thu gom tập
trung, phân loại, khoanh vùng, lưu tại
khu lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo
quy định. Giảm thiểu tiếng ồn bằng
phương pháp bọc bảo ôn và cách ly
bằng nhà bao che. Bên cạnh đó, Công
ty còn thường xuyên tổ chức diễn tập
theo các kế hoạch phòng ngừa, ứng
phó sự cố hóa chất, sự cố tràn dầu đã
được phê duyệt.

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp về
bảo vệ môi trường, nên 20 năm hoạt
động, Công ty chưa để xảy ra bất kỳ
tình huống nào gây ảnh hưởng đến
môi trường, góp phần thúc đẩy Công
ty ngày càng phát triển bền vững,
thân thiện môi trường, tạo được hình
ảnh thương hiệu, ngày càng khẳng
định vị thế, vai trò trong ngành Điệnn

Hàng năm, các nhà máy điện Phú Mỹ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia hơn 16 tỷ

kWh, chiếm khoảng 26% sản lượng điện phía Nam và khoảng 11% sản lượng điện toàn

hệ thống điện. Một yếu tố quan trọng  giúp nhà máy phát triển sản xuất ổn định đó là,

công  tác  bảo vệ môi trường luôn được Công ty quan tâm thực hiện nghiêm theo đúng các

quy định của pháp luật.

NHIệT ĐIệN PHÚ Mỹ:

Không để xảy ra sự cố về môi trường

THANH TÂM

Khuôn viên xanh trong Công ty 
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NHIệT ĐIệN MÔNG DươNG:

Công ty Nhiệt điện Mông

Dương, có quy mô và hiện đại

bậc nhất cả nước, với tổng mức

đầu tư 37.300 tỷ đồng, công

suất 1.080MW. Nhiệt điện

Mông Dương hiện là công

trình nhiệt điện đầu tiên của

EVN sử dụng công nghệ lò hơi

tầng sôi tuần hoàn (CFB), vốn

là công nghệ tiên tiến nhất của

thế giới hiện nay, đặc biệt

trong việc xử lý khí thải thân

thiện với môi trường.  

MAI PHƯƠNG

Luôn ý thức cao trong bảo vệ môi trường

C
ông nghệ CFB là một hệ
thống xử lý sớm các nguồn
thải phát ra trong quá trình
vận hành cho phép đốt được

nhiều loại nhiên liệu, kể cả nhiên liệu
khó cháy và đốt được ở nhiệt độ cao
(khoảng 8500C) nên lượng NOx tạo
thành trong buồng lửa ở mức rất thấp.
Công nghệ cũng cho phép khử khí
SO2 trực tiếp ngay trong buồng đốt
với hiệu quả khử rất cao nhờ sử dụng
đá vôi làm phụ gia trong quá trình đốt.
Nhiệt độ trong buồng lò đốt thấp hơn
so với công nghệ lò than phun truyền
thống nên ngăn cản được quá trình
tạo xỉ và liên kết tro. Bên cạnh đó, lò có
dải điều chỉnh phụ tải mà không cần
phải sử dụng dầu đốt kèm; có hệ
thống ống khói cao trên 200m hỗ trợ
phát tán khí trên tầng cao, hạn chế
ảnh hưởng đến môi trường.

Công ty Nhiệt điện Mông Dương
có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
(công suất 165m3/h), nước thải trước
khi ra môi trường đều được xử lý đáp
ứng quy chuẩn Việt Nam 40:2011.
Lượng nước làm mát của Công ty
được đo nhiệt độ liên tục, đảm bảo khi
xả vào nguồn nước tiếp nhận chỉ ở
mức nhiệt an toàn là nhỏ hơn 400C,

tiếp theo được xả vào hồ điều hoà để
xử lý trước khi đưa ra môi trường. Về
xử lý chất thải rắn, Công ty bố trí đầy
đủ thùng chứa rác tại các vị trí phù
hợp để chứa chất thải công nghiệp
thông thường, định kỳ thu gom và
đưa đến điểm tập kết rác để chuyển
cho đơn vị chuyên môn xử lý theo quy
định. Riêng đối với chất thải nguy hại,
Công ty đặc biệt chú trọng khâu thu
gom, lưu giữ. Công ty xây dựng hoàn
thiện kho lưu giữ tạm thời tất cả lượng
chất thải nguy hại của Công ty trước
khi chuyển cho đơn vị chuyên môn xử
lý. Bên cạnh đó, hệ thống quan trắc
khí thải tự động được lắp đặt đầy đủ;
công tác quan trắc định kỳ được tiến
hành thường xuyên, tần suất và vị trí
theo đúng phê duyệt ĐTM. Nhờ đó
các hệ thống này vận hành thường
xuyên, an toàn, tin cậy, các thông số
đều đáp ứng quy chuẩn Việt Nam
22:2009 của Bộ TN&MT.

Theo thiết kế ban đầu, tro xỉ sẽ
được chôn lấp tại bãi thải của nhà máy
với dung tích 2,25 triệu m3. Hệ thống
thải tro, xỉ bằng công nghệ ướt. Theo
đó tro, xỉ được thải ra từ lò hơi, qua hệ
thống băng tải, xích cào đưa lên xilo,

sau đó bơm ra bãi thải qua hệ thống
đường ống (với tỷ lệ 4 nước/1tro, xỉ)
để lắng đọng. Nước ở hồ thải sẽ được
bơm ngược lại để tái sử dụng. Công ty
Nhiệt điện Mông Dương 1 sử dụng
công nghệ lò hơi CFB, lượng tro, xỉ thải
ra là 1.125 triệu tấn/năm. Hiện toàn bộ
lượng tro, xỉ đáy lò (khoảng 450.000
tấn, chiến 40% tổng khối lượng tro, xỉ)
đã được tiêu thụ. Phần tro bay chiếm
60% khối lượng, 675.000 tấn) được
thải bằng nước biển lên bãi chứa và
không tiêu thụ được do nhiễm mặn. 

Để đẩy nhanh việc tiêu thụ, xử lý
tro bay, giảm áp lực đối với bãi chứa
tro, xỉ, ông Nguyễn Tiến Thành - Giám
đốc Công ty Nhiệt điện Mông Dương
1 cho biết, Công ty đang tích cực chủ
động liên hệ với nhiều nhà máy xi
măng và các doanh nghiệp có nhu
cầu sử dụng tro xỉ để làm xi măng hay
gạch không nung. Đến nay một lượng
lớn tro, xỉ của nhà máy đã được cung
cấp cho mục đích nêu trên, lượng còn
lại mới thải lên hồ bằng nước. Hiện tại,
Công ty vẫn đang tiếp tục liên hệ với
các doanh nghiệp có nhu cầu để tiêu
thụ lượng tro, xỉ còn lại trong bãi thải,
thậm chí còn cho không và hỗ trợ vận
chuyển miễn phí đến tận cơ sởn
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Đ
ến khu kinh tế Vũng Áng,
mọi người đều có thể nhận
biết được vị trí Nhà máy
Nhiệt điện (NMNĐ) Vũng

Áng bởi ống khói xả thải cao vút của
nhà máy vươn lên trong khu kinh tế.
Là nhà máy nhiệt điện sử dụng 100%
than trong nước, với khẩu hiệu “An
toàn - hiện đại - sạch đẹp”, ngay từ khi
triển khai xây dựng dự án, NMNĐ
Vũng Áng 1 đã thực hiện nghiêm túc

báo cáo đánh giá tác động môi trường
được Bộ Tài nguyên và Môi trường
(TN&MT) phê duyệt, tiếp đến là bãi
chứa xỉ, giấy phép xả nước thải và sử
dụng nước biển cũng được ngành Tài
nguyên và môi trường cấp phép. Đặc
biệt là Nhà máy được Sở TN&MT Hà
Tĩnh cấp sổ đăng ký chủ nguồn chất
thải nguy hại.

Theo ông Nguyễn Trọng Thạch -
Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu

khí Hà Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng
Áng 1 áp dụng công nghệ đốt than
phun trực tiếp, tiên tiến. Các loại chất
thải phát sinh trong quá trình sản xuất
kinh doanh như nước làm mát bình
ngưng, nước thải sản xuất, nước thải
sinh hoạt… đều thực hiện đúng các
quy trình, đạt các tiêu chuẩn quy định.
Cụ thể, việc xử lý bụi và khí thải được
trang bị đầy đủ các hệ thống xử lý
gồm hệ thống lọc bụi tĩnh điện, hệ

Đầu tư công nghệ hiện đại 
đồng bộ về bảo vệ môi trường

THANH TÂM

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (công suất 1.200MW) gồm 2 tổ máy siêu tới hạn

600MW/tổ máy, là một trong những nhà máy đốt than có công suất lớn nhất tại Việt

Nam.  Xác định nhiệt điện than tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng

đến hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững. Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Dầu khí Hà

Tĩnh (đơn vị quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) đã đầu tư, xây dựng

công nghệ hiện đại đồng bộ về bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh

năng lượng, hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng tới môi trường và trở thành đơn vị tiên

phong về công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và phát triển bền vững.

NHIệT ĐIệN VũNG ÁNG 1: 
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thống lọc bụi túi, hệ thống khử lưu huỳnh,
hệ thống khử Nox… với các thiết bị giám
sát tự động, đạt tiêu chuẩn.  Còn đối với
nước thải Nhà máy xử lý bằng phương pháp
hóa lý đạt theo Quy chuẩn QCVN 40:
2011/BTNMT được tuần hoàn lại bể chứa
nước trung gian cho hệ thống vận chuyển
tro xỉ, dung tích bể chứa là 350m3. Tại bãi
chứa xỉ, nước sau khi đã lắng trong sẽ được
bơm quay về nhà máy để tái sử dụng mà
không thải ra môi trường. Bùn sau hệ thống
xử lý nước thải được bơm về hồ chứa xỉ và
đưa ra bãi chứa xỉ bằng thủy lực. Công suất
hệ thống xử lý nước thải là 3.600 m3/ngày
đêm. Đặc biệt, các nguồn nước thải nhiễm
dầu... được thu gom về hệ thống xử lý nước
thải nhiễm dầu, về hố thu nước thải lẫn dầu,
từ đó bơm về các bể tách dầu. Dầu tách ra
được tái sử dụng, nước trong được bơm về
bể lưu chứa của hệ thống xử lý nước thải
sản xuất để tiếp tục xử lý.

Về vấn đề xử lý chất thải rắn của Nhà
máy với lượng tro, xỉ khoảng 1,01 triệu
tấn/năm, Nhà máy vận chuyển đến bãi chứa
xỉ cạnh nhà máy bằng hệ thống vận chuyển
tro xỉ thủy lực. Bùn thải từ hệ thống xử lý
nước với khối lượng phát sinh khoảng 10
tấn/năm được vận chuyển về bãi chứa xỉ sử
dụng bơm chuyển bùn.

Đặc biệt, với chất thải nguy hại, Nhà
máy tiến hành thu gom tại nguồn; bố trí
các thùng nhựa màu vàng/ da cam dung
tích 240 lít, có nắp đậy kín (phía ngoài có
ghi rõ danh mục các chất thải nguy hại) tại
các vị trí phát sinh trong toàn bộ các khu
vực nhà máy, văn phòng. Bên cạnh đó,
Nhà máy thực hiện nghiệm thu hoàn
thành và đưa vào sử dụng công trình nhà
chứa chất thải nguy hại và kho chứa hóa
chất vào tháng 4/2016, đảm bảo tuân thủ
các quy định của nhà nước về khu vực lưu
giữ tạm thời chất thải nguy hại và kho
chứa hóa chất.

Trong quá trình vận hành nhà máy, ban
lãnh đạo Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh
luôn chủ động chỉ đạo, các bộ phân chuyên
môn thực hiện nghiêm công tác kiểm tra
giám sát chất lượng hoạt động của các
công trình bảo vệ môi trường, giám sát môi
trường định kỳ, giám sát nước thải, khí thải
bằng thiết bị phân tích online, quản lý chất
thải rắn công nghiệp, sinh hoạt và chất thải
nguy hại một cách chặt chẽ, khoa học đúng
theo các tiêu chuẩn kiểm định về môi
trường của pháp luật Việt Namn

Giờ trái đất 2018 tại Tổng Công ty 
Phát điện 2

Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2018, Tổng công ty Phát điện
2 (GENCO2) đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được triển khai
nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường.

Đặc biệt cũng trong ngày 23/3/2018, Đoàn thanh niên GENCO2 còn
phát động trồng 100 cây xanh tại khuôn viên Nhà máy Cần Thơ và Ô Môn
I. Để triển khai Chiến dịch, Đoàn cơ sở đã kêu gọi các Chi đoàn vận động
Đoàn viên Thanh niên tại các cơ quan đơn vị trực thuộc hưởng ứng chiến
dịch Giờ Trái đất năm 2018, các Đoàn viên thanh niên tại các sơ sở tích cực
tuyên truyền, vận động toàn thể CBCNV và gia đình thực hiện tắt các thiết
bị điện không cần thiết tại gia đình trong thời gian từ 20h30' đến 21h30'
ngày thứ Bảy 24/3/2018. Đặc biệt đối với Đoàn viên Thanh niên sinh sống
tại Khu Quản lý, vận hành và sửa chữa thực hiện 100% việc tắt đèn và
thiết bị trong khung giờ trên.

Trước đó hưởng ứng triển khai Chiến dịch Giờ trái đất năm 2018, ngay
từ đầu tháng 3/2018, Tổng công ty Phát điện 2 đã có văn bản yêu cầu các
đơn vị thành viên, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại các Công
ty cổ phần, các Ban chức năng, Công đoàn… tổ chức thực hiện các hoạt
động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 bằng các hoạt động
cụ thể như: phát động, tuyên truyền và vận động toàn thể CBCNV tích
cực tham gia, tự giác thực hiện tắt các đèn chiếu sáng sân, vườn, quảng
cáo và thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở đơn vị và tại gia đình trong
thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất năm nay.

PV

Hà Nội sẽ xóa bỏ 70% số lượng bếp
than tổ ong

Kết quả khảo sát hiện trạng sử dụng bếp than tổ ong ban đầu ở
23/30 quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội cho thấy có khoảng
55.000 bếp. Tỷ lệ bếp than tổ ong tại các quận nội thành chiếm 63% do
tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán hàng trên vỉa
hè.... Các quận Ba Đình, Đống Đa, Long Biên sử dụng nhiều bếp than tổ
ong nhất, trung bình Hà Nội tiêu thụ khoảng 528,2 tấn than, phát thải
1.870 tấn khí CO2 vào không khí.

Để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Chi cục Bảo vệ môi
trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã chọn quận Ba Đình,
Hoàn Kiếm làm thí điểm mô hình chuyển đổi sang sử dụng công nghệ
bếp xanh. Việc sử dụng mô hình chuyển đổi này nhằm nâng cao nhận
thức và thay đổi thói quen sử dụng bếp than tổ ong, tạo ra nhu cầu sử
dụng bếp cải tiến thân thiện với môi trường, giảm thiểu khí thải, bảo vệ
sức khỏe cộng đồng.

Hà Nội phấn đấu  trong năm 2018 sẽ xóa bỏ 70% số lượng bếp than
tổ ong trên địa bàn thành phố. Năm 2019 sẽ thay thế 100% số lượng bếp
than tổ ong. Năm 2020 duy trì kết quả thay thế 100% bếp than tổ ong.
Giải pháp công nghệ được khuyến khích áp dụng là bếp cải tiến tiết kiệm
nhiên liệu, an toàn, thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện
kinh tế. Một số loại bếp cải tiến như bếp thế hệ xanh, bếp tre xanh... Đây
là bếp đun đa năng không cần quạt, dùng viên nén có quạt thổi với chất
liệu inox sạch, có độ bền cao.

PV
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T
rong những năm gần đây,
Thủy điện Thác Bà luôn phát
huy vai trò đầu tàu của mình
trong lĩnh vực sản xuất điện và

phục vụ cho sự phát triển nền kinh tế
đất nước nói chung và địa phương nói
riêng. Ngoài ra, Công ty đặc biệt chú
trọng công tác bảo vệ môi trường sinh
thái cho khu vực thượng lưu, hạ lưu hồ
Thác Bà, huyện Lục Yên, huyện Yên
Bình, Thành phố Yên Bái... Mới đây tôi
có dịp lên Thủy điện Thác Bà công tác,
điều làm tôi ấn tượng trước hết là
cảnh quan, môi trường, vườn hoa,
những hàng cây, dòng sông, bãi tắm...

tất cả đã tạo nên một nét đẹp huyền
ảo, tự nhiên. 

Kể từ năm 2007 đến nay, Công ty
đã đầu tư  gần 2 tỷ đồng cho việc
trồng và chăm sóc cây xanh, diện tích
che phủ đạt trên 60% tổng diện tích
khu vực Công ty quản lý. Những năm
qua, Công ty đã đầu tư khoảng 10 tỷ
đồng để cải tạo cảnh quan khu nhà
máy, trụ sở cơ quan, đại tu mái đập
chính, khu nhà điều hành, nhà khách,
hội trường, nhà trẻ, các sân bóng đá,
bóng chuyền, cầu lông, tennis... Chính
vì cảnh quan đẹp, nhiều cây xanh nên
những năm qua, Công ty luôn được

tỉnh Yên Bái chọn làm nơi tổ chức các
Lễ hội, đặc biệt là Lễ hội “Âm vang hồ
Thác Bà”. Để có một một môi trường
trong lành như thế, lãnh đạo Công ty
đã tích cực đưa ra nhiều biện pháp
nhằm làm tốt công tác chăm sóc và
bảo vệ môi trường, như: chấp hành
tốt việc quản lý chất thải và chất thải
nguy hại, thu gom, phân loại, quản lý,
bàn giao xử lý đúng quy định, xây
dựng kho chứa chất thải nguy hại
đúng quy cách; Thực hiện đầy đủ 2 kỳ
quan trắc/năm theo yêu cầu trong
Báo cáo đánh giá tác động môi
trường, kết quả đo đạc phân tích các

THủY ĐIệN THÁC BÀ:
Điển hình trong công tác 
bảo vệ môi trường ngành Điện

THÁI LINH

Được ví là đứa con đầu lòng, “cái nôi” của ngành Thủy điện Việt Nam, Thủy điện

Thác Bà với gần 50 năm qua đã có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh. Đặc biệt

trong những năm gần đây, vấn đề bảo vệ môi trường luôn được Công ty quan tâm đặt

lên hàng đầu.
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UBND tỉnh Sóc Trăng xây dựng
phương án bảo vệ khoáng sản chưa
khai thác trên địa bàn tỉnh

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng, khoáng
sản hiện có trên địa bàn tỉnh hiện được ghi nhận là: than bùn, cát san
lấp... Để bảo vệ có hiệu quả tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên
địa bàn tỉnh; ngăn chặn, xử lý các hoạt động khoáng sản. Sở TN&MT sẽ
tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng về công tác quản lý; thống kê số
lượng, diện tích, tọa độ các khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; lập
hồ sơ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sóc Trăng sẽ đưa ra các phương án bảo
vệ; đề xuất phương án bảo vệ cho từng ngành, địa phương cụ thể; xác
định các loại khoáng sản cần nghiên cứu bảo vệ và bổ sung thêm loại
khoáng sản cần nghiên cứu.

PV

chỉ tiêu về môi trường đều trong tiêu chuẩn
cho phép.

Từ năm 2000, Công ty đã tiến hành nâng
cấp các thiết bị hiện đại, thay mới nhiều
thiết bị công nghệ cao, góp phần giảm
tiếng ồn, giảm nhiệt độ, giảm lượng dầu,
nước rò rỉ (hệ thống nén khí, hệ thống điều
hoà công nghiệp, các tổ máy chính và hệ
thống giám sát đo lường, điều khiển. Do
phấn đấu thực hiện tốt công tác bảo vệ môi
trường, năm 2010, Công ty đã được cấp
chứng chỉ ISO 14001:2004 về môi trường.
Nhà máy không sử dụng các nguồn phát
thải những tác nhân hóa học làm ô nhiễm
môi trường không khí, nước, đất; tiếng ồn
và độ rung của nhà máy không ảnh hưởng
đến dân cư khu vực Thác Bà (phạm vi không
quá 300m), khu dân cư cách nhà máy từ
1km đến 2km. Riêng đối với nguồn nước
sinh hoạt cho tập thể CBCNV Công ty và
một số hộ dân gần khu vực được Công ty
dẫn nước trực tiếp từ hồ Thác Bà, điều đó
chứng tỏ công tác bảo vệ môi trường nước
của Thủy điện Thác Bà được lãnh đạo đơn vị
đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Văn Quyền
- Tổng giám đốc Công ty cho biết: “Việc sử
dụng nguồn nước trong sản xuất điện
không những được coi là năng lượng sạch
mà còn góp phần đáng kể vào cải thiện môi
trường. Trong nhiều năm qua, lãnh đạo
Công ty luôn chú trọng và quan tâm đầu tư
công tác chăm sóc bảo vệ môi trường. Nổi
bật là, đã nâng cấp toàn bộ thiết bị trong
dây truyền sản xuất, hệ thống thông gió
trong nhà máy; thay mới hệ thống điều hòa
công nghiệp, hệ thống đèn chiếu sáng;
trồng thêm nhiều cây xanh trong phạm vi
Công ty, tạo cảnh quan sạch, đẹp. Bên cạnh
đó, chúng tôi đã hoàn thiện, củng cố các hồ
sơ và những yêu cầu về chấp hành Luật Môi
trường, quản lý chặt chẽ và phân loại các
chất thải thường và chất thải nguy hại; xây
dựng và áp dụng Quy trình về ISO 14001…”. 

Hướng tới phát triển hiệu quả, bền
vững, Công ty CP Thủy điện Thác Bà đang
phấn đấu không chỉ hoàn thành xuất sắc
các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đóng góp
tích cực vào sự phát triển chung của ngành
Điện, của tỉnh Yên Bái, mà trong tương lai
còn biến nơi đây trở nên xanh, sạch, đẹp
hơn, thân thiện với môi trường, phục vụ đắc
lực cho người lao động trong Công ty và trở
thành một địa chỉ “đáng sống” của người
dân Yên Bái, để mảnh đất Yên Bình mãi mãi
bình yên và phát triểnn

Triển lãm công nghệ môi trường và
năng lượng Việt Nam 2018

Triển lãm quốc tế về Công nghệ môi trường và Năng lượng Việt
nam 2018  được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn -
SECC, Q.7, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 9 đến ngày 11/5/2018. Với chủ đề
“Công nghệ và sản phẩm xanh - Hành động cho tương lai”, năm 2018
sẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các nước
có công nghệ môi trường và năng lượng tiên tiến có thể tìm kiếm các
cơ hội kinh doanh tại thị trường Việt Nam nói riêng và tại khu vực
ASEAN nói chung. Triển lãm cũng là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp
trong nước tìm kiếm các công nghệ và đối tác nước ngoài nhằm nâng
cao khả năng, trình độ chuyên môn cho các dự án năng lượng và môi
trường trong nước.

PV
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N
gày 27/4 vừa qua, tại huyện
Mộc Châu (Sơn La) Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông
thôn chủ trì phối hợp với

UBND tỉnh Sơn La tổ chức Lễ mít tinh
phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc
gia về Nước sạch và Vệ sinh môi
trường năm 2018 với chủ đề "Nước
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
vì sức khoẻ cộng đồng".  Thời gian
qua, Chương trình Mục tiêu quốc gia
về nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn đã đạt được những kết quả
quan trọng. Tỷ lệ người dân nông thôn
được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh
đạt khoảng 88%, trong đó 51% đã có
nước sạch đạt Quy chuẩn của Bộ Y tế. 

Trong tuần lễ Tuần lễ quốc gia về
Nước sạch và Vệ sinh môi trường diễn
ra từ ngày 28/4 đến ngày 6/5, trên cả
nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động
truyền thông, nâng cao nhận thức
cộng đồng, chung tay bảo vệ môi

trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả
nguồn nước. Tại Hà Nội, Trung tâm Y
tế các quận, huyện, thị xã: Phối hợp
với Phòng Tài nguyên và Môi trường
tham mưu UBND quận, huyện, thị xã
tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ
sinh môi trường năm 2018; tổ chức
các đợt ra quân tổng vệ sinh môi
trường, duy tu bảo dưỡng các công
trình cấp nước, vệ sinh xây dựng nếp
sống văn minh trên địa bàn. Tăng
cường kiểm tra, giám sát chất lượng
nước ăn uống và nước sinh hoạt tại
các trạm cấp nước trên địa bàn được
phân cấp, yêu cầu các cơ quan quản
lý tổng vệ sinh, duy tu bảo dưỡng
trạm cấp nước; kiểm tra giám sát các
hoạt động vệ sinh môi trường,
phòng chống dịch bệnh tại các khu
vực công cộng, giám sát hướng dẫn
sử dụng nguồn nước hộ gia đình và
sử dụng nhà tiêu hợp lý.

Tuần lễ quốc gia Nước sạch
và Vệ sinh môi trường 2018

THÙY TRANG
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P
olyme là các hợp chất tự
nhiên hoặc tổng hợp thường
có trọng lượng phân tử cao.
Nó là các phân tử rất lớn (đại

phân tử) được xây dựng nên từ các
đơn vị nhỏ hơn gọi là monome. Trong
khoa học polyme là lĩnh vực phát triển
rất nhanh chóng của ngành khoa học
vật liệu. Polyme được biết đến với
nhiều ứng dụng và chi phí thấp.
Chúng được sử dụng rộng rãi trong
mọi lĩnh vực như: xử lý nước thải, loại
bỏ kim loại độc hại và làm giàu kim
loại quý từ chất lỏng thủy luyện. Cấu
trúc của một loại polyme thường được
mô tả trong đơn vị cấu trúc của nó.
Đơn vị cấu trúc đó có chứa các nhóm
có hai hoặc nhiều hơn các liên kết có
sẵn và được liên kết với nhau thông
qua liên kết cộng hóa trị trong một
chuỗi polyme. Do vậy, việc sử dụng
polyme kết hợp xi măng hóa rắn bùn
thải có hai tác dụng: Thứ nhất là cải
thiện tính chất của tổ hợp đóng rắn,
thứ hai là cố định kim loại nặng trong
bùn thải.

Quá trình hydrat hóa xi trong
polyme xi măng bị ảnh hưởng bởi sự
có mặt của các hạt polyme và màng
polyme hình thành trong vữa tươi của
quá trình hydrat hóa, cũng như trong
quá trình đóng rắn hoàn toàn. Các
tính chất của polyme bê tông bị ảnh
hưởng bởi các chất có hoạt tính bề
mặt xuất hiện trên bề mặt của các hạt
polyme. Các hạt xi măng nhờ vậy mà
phân tán tốt hơn trong hỗn hợp và vật
liệu trở lên đồng nhất hơn. Sự có mặt
của polyme và các chất có hoạt tính
bề mặt sẽ làm chậm quá trình hydrat
hóa. Điều này giúp cải thiện độ bền
nén của polyme bê tông. Do sự hình
thành màng polyme mà độ bền của

bê tông (cường độ uốn và cường độ
nén) cũng như độ bền kết dính giữa
pha liên kết và chất kết dính tăng.

Nguyên liệu sử dụng: Bùn thải
được lấy từ trạm xử lý nước thải khu
công nghiệp, ép, sấy khô đến độ ẩm
nhất định, nghiền, phân loại kích
thước. Các loại polyme sử dụng:
polyacrylamit (PAM), polyacrylic
(PAA) và lignin sunfonat (LIG). Xi
măng: PCB40, cát sông, đá răm và
một số loại phụ gia khác.

Phương pháp tạo mẫu: tiến hành
phối trộn bùn thải, xi măng với tỉ lệ xi
măng/bùn là 20/80. Thành phần
polyme khác nhau (với hàm lượng
mỗi polyme đã được xác định như sau:
hàm lượng của PAM so với bùn là
0.6%, của PAA so với bùn là 0.8% của
LIG so với bùn là 0.1%), thêm lượng
nước thích hợp, sau đó tiến hành tạo
mẫu (mẫu được ký hiệu: X20B80 - Pp
trong đó p lần lượt là các polyme PAM,
PAA, LIG). Trong điều kiện thí nghiệm
này, mỗi mẫu phối liệu có khối lượng
là 2,5kg, được trộn khô, sau đó thêm
vào lượng nước thích hợp (chứa 0,02%
thể tích chất phụ gia bê tông), tiếp tục
trộn đều. Sau đó mẫu được nén bằng
máy ép thủy lực với lực nén
110kg/cm2. Mẫu sau chế tạo được
dưỡng ẩm trong thời gian 3 ngày ở
nhiệt độ môi trường (tưới 3 lần/ngày),
sau đó phơi khô tự nhiên, sau 10,28 và
90 ngày mẫu được lấy và phân tích
một số tính chất như (cường độ nén,
cường độ uốn), độ hấp phụ nước, độ
thấm nước và mức độ thôi nhiễm kim
loại nặng.

Các phương pháp phân tích, đánh
giá: tính chất cơ lý (cường độ uốn và
cường độ nén) và độ thấm nước theo
tiêu chuẩn TCVN 6477: 2011, độ hút

ẩm theo tiêu chuẩn TCVN 6355:4:2009,
hàm lượng kim loại nặng bị thôi
nhiễm xác định theo tiêu chuẩn TCVN
9239 - 2012.

Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn
đến tính chất cơ lý của vật liệu

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của
thời gian đóng rắn và hàm lượng
polyme đến cường độ uốn và cường
độ nén của mẫu. Cường độ uốn và
cường độ nén là hai chỉ tiêu cơ học
quan trọng quyết định đến tính chất
và phạm vi ứng dụng của bê tông.
Qua kết quả nghiên cứu thấy rằng khi
có mặt của polyme trong tổ hợp đóng
rắn xi măng bùn thải thì cường độ uốn
và cường độ nén tăng nhẹ. Điều này
được giải thích là do bê tông đóng rắn
có cấu trúc dạng đông kết của các 
hydrat canxi silicat và canxi hydroxit
liên kết với nhau bằng lực Var Der Wal,
lực này có khả năng bị phá vỡ khi có
tác dụng ngoại lực, hình thành lên các
vết nứt tế vi làm giảm tính chất cơ học
của hỗn hợp bê tông. Khi có mặt của
polyme, thì các vết nứt tế vi này sẽ
được lấp đầy bởi các phần tử polyme,
do có tính chất cơ lý của hợp phần bê
tông được cải thiện. Ngoài ra, độ bền
của tổ hợp đóng rắn tăng là do sự
hình thành màng polyme và do sự
tương tác giữa pha hydrat hóa và các
hạt plyme từ đó làm tăng khả năng
kết dính giữa cốt liệu và chất kết dính.
Cơ chế là do các phân tử polyme này
khi đưa vào bê tông đóng rắn trong
môi trường kiềm do quá trình thủy
hóa xi măng sinh ra để tạo thành các
mạch polyme bền vững hấp thu lên
bề mặt các sản phẩm mới hình thành
của đá xi măng và xuyên vào vùng
tiếp xúc giữa các tinh thể. Ngoài ra
một phần là do polyme có cường độ

Đánh giá kết quả nghiên cứu ứng dụng
một số polyme cố định kim loại nặng
trong bùn thải công nghiệp  

CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM MỚI
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kéo cao và sự có mặt của polyme góp phần cải thiện
mối liên kết giữa các phân tử trong vữa bê tông.

Kết quả nghiên cứu độ thấm nước và hấp thụ
nước của mẫu cho thấy độ thấm nước của mẫu
giảm khi gia tăng thời gian đóng rắn. Với mẫu đóng
rắn có polyme thì độ thấm nước và độ hấp thụ nước
thấp hơn so với mẫu đóng rắn với xi măng. Sự giảm
độ thấm nước này là do sự tái tổ hợp tạo thành
màng polyme trong vữa đá đã đóng rắn 1 phần đã
lấp đầy các lỗ mao quản làm cho cấu trúc mao quản
trong vữa đã đóng rắn bị thay đổi so với ban đầu.
Diện tích các lỗ mao quản này giảm đi dẫn đến quá
trình thẩm thấu của phần tử nước vào các mao quản
này giảm. Cụ thể, polyme tương tác với các sản
phẩm thủy hóa xi măng trong vữa và bê tông thể
tích phần rỗng chủ yếu được tạo bởi các lỗ rỗng có
bán kính trung bình trong khoảng 750 - 1400A0. Sự
có mặt của polyme có tác dụng giảm thể tích rỗng
của các mao quản có bán kính lớn hơn 0.2 um làm
giảm đáng kể lỗ rỗng bán kính 750A0 và nhỏ hơn.
Trong trường hợp lượng polyme không đủ để lấp
đầy hoàn toàn các lỗ rỗng, lúc đó polyme bao bọc
bề mặt lỗ rỗng hoặc chèn đầy một bộ phận các lỗ
rỗng làm cho các ống mao quản dường như được
tẩm bởi một lớp màng polyme.

Nghiên cứu khả năng thôi nhiễm kim loại
nặng từ tổ hợp bùn thải - xi măng - polyme 

Tiến hành khảo sát trong 4 mẫu (mẫu bùn -
polyme B80X20, mẫu bùn- polyme - PAM trong đó
bùn có chứa polyme PAM với hàm lượng 0.6% khối
lượng: B80X20 - PPAM, mẫu bùn - polyme - PAA trong
đó bùn có chứa polyme PAA với hàm lượng 0.8%
B80X20 - PPAA , mẫu bùn polyme - LIG trong đó bùn
có chứa polyme LIG với hàm lượng 0.1%: B80X20 -
PPHA). Kết quả cho thấy với các mẫu bùn - polyme -
xi măng thì mức độ thôi nhiễm kim loại đáng kể so
với mẫu bùn - xi măng, đáp ứng được tiêu chuẩn
QCVN 07:2009/BTNMT. Bằng công nghệ hóa rắn bùn
thải bằng xi măng kết hợp với polyme cố định kim
loại nặng, nguy cơ thôi nhiễm kim loại nặng từ bùn
thải nguy hại đã được giải quyết triệt để.

KẾT LUẬN
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu khả

năng đóng rắn bùn thải công nghiệp, cố định các
thành phần kim loại nặng nguy hại trong bùn thải
bằng cách kết hợp đóng rắn bùn thải bằng xi măng
và polyme. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy
polyme và xi măng có hiệu quả trong việc đóng rắn
và cố định các thành phần kim loại nặng trong bùn
thải và có khả năng tái sử dụng bùn thải để chế tạo
những vật liệu hữu ích. Nghiên cứu mở ra hướng
mới đầy triển vọng đó là chế tạo bê tông polyme.
Đây là vật liệu có nhiều tính năng đặc biệt do có sự
kết hợp các đặc tính ưu việt của polyme làm cho vật
liệu  bê tông polyme có độ bền và khả năng chống
thấm cao hơnn

LỰA CHỌN 
CÔNG NGHỆ
SẠCH HIỆN ĐẠI
cho nhà máy
nhiệt điện than

Theo nhận định của các chuyên gia, trong

vòng 20 năm tới, bên cạnh việc tăng tỉ trọng

năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện, thì

phát triển nhiệt điện than vẫn là sự lựa chọn số

1, để đáp ứng tốc độ tăng trưởng điện ở mức

khoảng 10%/năm và đảm bảo an ninh năng

lượng Quốc gia. Thế nhưng với các yêu cầu về

bảo vệ môi trường ngày càng cao, thì một

trong những vấn đề được quan tâm nhất là

công nghệ của các nhà máy nhiệt điện than

phải đáp ứng được các tiêu chuẩn cao về bảo vệ

môi trường. 

MẠNH CƯỜNG

HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ CÁC NHÀ MÁY 
NHIỆT ĐIỆN THAN

Thời gian qua, do yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi
trường ở hầu hết các nước trên thế giới, các nhà chế tạo thiết bị
nhiệt điện đốt than đã tập trung phát triển công nghệ đốt than
theo hướng giảm thiểu tối đa phát thải các chất ô nhiễm ngay
trong quá trình cháy (còn gọi là phát thải cơ sở) tại buồng đốt
lò hơi mà không phải hy sinh (giảm) hiệu suất đốt cháy than.
Chẳng hạn, đối với công nghệ đốt than phun (PC) truyền thống:
phát triển hệ thống vòi đốt than bột kiểu phát thải thấp low-
NOx. Bên cạnh đó, một dạng công nghệ đốt than mới khác cũng
được nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa thành công, đó
là công nghệ đốt than kiểu lớp sôi tuần hoàn (CFB). Công nghệ
này cho phép sử dụng nhiên liệu chất lượng thấp có hàm lượng
lưu huỳnh cao trong khi vẫn giảm thiểu đáng kể được phát thải
NOx, SO2 cơ sở. Song song với đó là hoàn thiện và tối ưu hóa
công nghệ các hệ thống thiết bị xử lý khí thải sau quá trình cháy
với hiệu suất và chi phí phù hợp để kiểm soát nồng độ các chất
ô nhiễm trong khí thải lò hơi ở mức cho phép trước khi thải ra
ống khói.

CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM MỚI
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Còn tại Việt Nam, ông Nguyễn Tài Anh Phó Tổng giám
đốc Tập đoàn điện lực cho biết, nhiều nhà máy của Việt
Nam đã được ứng dụng công nghệ hiện đại như siêu tới
hạn (USC), công nghệ giảm phát thải carbon ra môi trường
(carbon capture and storage). Trong đó, EVN đang quản lý
12 nhà máy đều ứng dụng các công nghệ tiên tiến để đáp
ứng yêu cầu về hiệu suất cao thân thiện với môi trường. Hầu
hết các nhà máy của EVN được đầu tư công nghệ lọc bụi
tĩnh điện (ESP) với hiệu suất tốt và khả năng lọc bụi cao. Để
khử lưu huỳnh trong khói than, các nhà máy sử dụng công
nghệ khử SOx bằng đá vôi và nước biển (Sea-FGD), đảm bảo
phát thải khí SOx đáp ứng được các yêu cầu theo QCVN
22:2009. Để xử lý khí NOx, EVN áp dụng công nghệ Low -
NOx để giảm phát thải ni-tơ trong không khí. Một số nhà
máy điện như Nhiệt điện Duyên Hải 1, Vĩnh Tân 2 được đầu
tư lắp đặt hệ thống SCR (Selective Catalytic Redution) hiện
đại để xử lý NOx bằng NH3. Đối với tro, xỉ tại các nhà máy,
EVN đã phối hợp với các đơn vị kiểm định độc lập như Vina-
control, JCOAL để tổ chức lấy mẫu tro, xỉ phân tích. Kết quả,
tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện là chất thải công nghiệp
thông thường, không phải chất nguy hại. Báo cáo của Cục
An toàn kỹ thuật và môi trường công nghiệp (Bộ Công
Thương) cũng cho biết, đối với bụi thải, tất cả 21/21 nhà
máy nhiệt điện than đã lắp đặt hệ thống lọc bụi tĩnh điện
(ESP) đạt hiệu suất xử lý bụi đạt trên 99,7% và các nhà máy
đều đáp ứng được các yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về môi trường. Việc xử lý NOx và SO2 tại các doanh
nghiệp cũng được áp dụng công nghệ mới đạt Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về môi trường. Còn nước thải phát sinh từ
nhà máy nhiệt điện than chủ yếu là nước làm mát các hệ
thống thiết bị, nước vệ sinh các xưởng, các loại nước thải
xỉ… được thu gom và xử lý đáp ứng theo QCVN
40:2011/BTNMT - Nước thải công nghiệp và tái sử dụng
(phục vụ thải xỉ, phun ẩm bãi xỉ) không xả thải ra môi trường.

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ CÔNG NGHỆ CHO CÁC NHÀ
MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN

Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, đến năm 2030,
tổng công suất nhiệt điện than ở nước ta dự kiến đạt
khoảng 55.300 MW, chiếm khoảng 53,2% điện sản xuất
toàn hệ thống. Phát triển các nhà máy nhiệt điện than là
nhu cầu thực tiễn, đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện ổn
định và an toàn cho hệ thống. Tuy nhiên, kèm theo đó luôn
là những thách thức về bảo vệ môi trường trước các nguy cơ
gây ô nhiễm, chủ yếu do khói thải và tro xỉ của các nhà máy
nhiệt điện đốt than gây ra. Và công nghệ hiện đại của các
nhà máy nhiệt điện chính là “chìa khóa” mở ra cánh cửa vừa
đảm bảo an ninh năng lượng vừa hạn chế tới mức thấp nhất
ảnh hưởng tới môi trường.

Để công nghệ nhiệt điện than phát triển theo hướng
sạch hơn, công nghệ xem xét áp dụng cho nhiệt điện than
phải đáp ứng được xu thế phát triển năng lượng của thế
giới và tính khả thi trong việc huy động vốn cho dự án, góp
phần thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP 21. Các
nhà máy nhiệt điện than sạch thường gắn với công nghệ

trên siêu tới hạn (Ultra Supercritical - USC) hoặc trên siêu tới
hạn cải tiến (Advanced Ultra Supercritical - A USC). Công
nghệ nhiệt điện than sạch sẽ đi cùng với các cải tiến kỹ
thuật và nâng cao hiệu suất trên tất cả các khâu từ tua bin,
máy phát, lò, hệ thống kiểm soát khí thải, kiểm soát nhiên
liệu... Công nghệ này cho phép các nhà máy nhiệt điện than
đạt được hiệu suất cao nhất, có thể hơn 50% và giảm được
lượng phát thải khí nhà kính thấp nhất. Nhưng có nhược
điểm là với công suất càng lớn, các yêu cầu thông số hơi
càng cao thì chi phí đầu tư lớn, nguyên vật liệu yêu cầu tiêu
chuẩn cao và khắt khe. Các công nghệ này kết hợp với các
công nghệ về kiểm soát khí thải như hấp thụ, chôn CO2... sẽ
đáp ứng được các yêu cầu về cắt giảm phát thải khí nhà kính
và các yêu cầu kỹ thuật trong vận hành. Thứ trưởng Bộ Công
Thương Cao Quốc Hưng cho rằng, để phát triển nhiệt điện
than trong giai đoạn tới, cần ưu tiên lựa chọn các công nghệ
tiên tiến, hiện đại, có các thông số hơi (nhiệt độ, áp suất) trên tới
hạn và trên siêu tới hạn để nâng cao hiệu suất các tổ máy, giảm
tiêu thụ nhiên liệu và giảm phát thải ra môi trường. Đối với các
dự án xây mới, sẽ áp dụng các công nghệ xử lý khói thải, nước
thải tiên tiến (De-SOx, De-NOx, ESP khử bụi), đối với các nhà máy
đang vận hành, sẽ tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện đầy
đủ các quy trình vận hành, cải tiến, nâng cấp, lắp đặt thêm các
hệ thống thiết bị xử lý môi trường; tăng cường các giải pháp sử
dụng tro, xỉ, thạch cao để sản xuất vật liệu xây dựng không nung,
san lấp công trình xây dựng… nhằm đáp ứng các quy định về
phát thải của Việt Nam cũng như của quốc tế.

Các chuyên gia, nhà khoa học cũng cho rằng, những dự
án nhà máy nhiệt điện than đang trong giai đoạn chuẩn bị
đầu tư cho nên các cơ quan phê duyệt dự án cần tăng
cường kiểm tra, đánh giá đầy đủ về công nghệ sản xuất,
công nghệ xử lý môi trường và giám sát môi trường; xây
dựng phương án phòng ngừa và ứng phó; bảo đảm tuyệt
đối không để xảy ra sự cố môi trường; công khai các chỉ số
về tiêu thụ năng lượng, hóa chất sử dụng của các công trình
xử lý chất thải tại những khu vực cần có kiểm soátn

Toàn cảnh nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải



T
rong những năm 1970, Đan
Mạch cũng như các nền kinh
tế công nghiệp hóa khác đứng
trước cuộc khủng hoảng năng

lượng trầm trọng. Việc phụ thuộc vào
nhập khẩu đến 90% lượng dầu mỏ, kết
hợp với giá dầu tăng gần 4 lần, khiến
chương trình nghị sự chính trị buộc
phải đưa các vấn đề an ninh năng
lượng, độc lập năng lượng và hiệu suất
năng lượng lên ưu tiên hàng đầu. Kể từ
đó đến nay, một số chính sách đã được
thực thi nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi
ngành năng lượng Đan Mạch.

Trong giai đoạn từ 1976-1990,
mục tiêu của các chính sách này là
đảm bảo an ninh năng lượng. Sau khi

đạt được điều này rồi, các chính sách
bắt đầu tập trung vào giảm tiêu thụ
năng lượng và mục tiêu đến năm
2050 trở thành nền kinh tế không phụ
thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Năm 1985, Đan Mạch quyết định
xóa bỏ điện hạt nhân trong chiến lược
năng lượng tương lai của mình, tập
trung vào năng lượng thay thế chứ
không theo đuổi các nguồn năng
lượng truyền thống nữa. Vào những
năm 1970, 92% điện năng của Đan
Mạch được sản xuất từ dầu nhập
khẩu. Còn hiện tại, hơn 40% lưới điện
được vận hành nhờ năng lượng tái
tạo. Quốc gia này đang hướng tới sản
xuất 100% điện bằng năng lượng tái
tạo vào năm 2035, và tất cả các khu

vực ngành nghề sử dụng 100% năng
lượng tái tạo vào năm 2050 và Đan
Mạch cũng dự định giảm 40% phát
thải khí nhà kính vào năm 2020.

Trên thực tế, Đan Mạch cũng là
một quốc gia có tốc độ gió trung bình
đạt 7,6 mét/giây. Nước này dự định sẽ
đáp ứng được 50% tiêu thụ điện bằng
năng lượng gió vào năm 2020. Hai
thập kỷ qua, Đan Mạch đã có những
thay đổi đáng kể về sự gia tăng các
nguồn cung cấp điện năng, với sự
phát triển mạnh của điện gió và năng
lượng sinh học, trong khi đó giảm tỷ
lệ điện than. Trong 10 năm qua, điện
gió ở Đan Mạch đã tăng gấp đôi từ 6,1
TWh vào năm 2006 lên 12,8 TWh vào
năm 2016 và nước này đang có kế
hoạch tiếp tục mở rộng các trang trại
điện gió từ nay đến năm 2025. Dự báo,
điện gió có thể chiếm 60% sản lượng
điện của Đan Mạch năm 2025.

Đan Mạch là quốc gia đầu tiên
trên thế giới xây dựng những trang
trại điện gió ngoài khơi quy mô lớn, họ
đã lắp đặt một trang trại với công suất
5 MW, kéo dài 2 km trên bờ biển vào
năm 1991. Kể từ đó, Đan Mạch đã lắp
đặt thêm 4 trang trại gió ngoài khơi,
nâng công suất phong điện lên 1.271
MW. Ngoài ra, nước này cũng có hơn
300 tuabin gió trên bờ với công suất
5.070 MW (tính đến ngày 1/1/2016).
Để cung cấp 50% điện bằng năng
lượng gió vào năm 2020, Đan Mạch
cũng đã khai thác thêm 1.000 MW
công suất điện ngoài khơi, 500 MW
điện gió gần bờ, trong khi đó thay thế

ĐAN MạCH:

Phát triển mạnh điện gió, 
dẫn đầu về năng lượng tái tạo

Đan Mạch đang thực hiện cam kết về sử dụng năng lượng tái tạo, hướng tới một đất

nước không carbon vào năm 2050. Với việc mở rộng sản xuất điện gió ngoài khơi, chuyển

đổi sang lưới điện thông minh, kết hợp cùng các sáng kiến tiết kiệm năng lượng, Đan

Mạch đang trên đường trở thành quốc gia dẫn đầu về năng lượng tái tạo trên thế giới.
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các tuabin gió cũ trong đất liền bằng
tua bin mới có công suất cao hơn.

Để tránh sự phản đối của người
dân đối với việc xây dựng trang trại
điện gió trên bờ, chính phủ Đan Mạch
đã thi hành nhiều điều luật để có được
sự đồng thuận của công chúng. Ví dụ,
người dân sẽ được đền bù nếu mất tài
sản do ảnh hưởng của các tuabin gió,
địa phương sẽ nhận được tiền trên mỗi
MWh điện được tạo ra, và ít nhất 20%
cổ phần của trang trại điện gió phải
được trao cho người dân địa phương.

Điện gió vừa là nền tảng của nền
sản xuất năng lượng tái tạo, vừa là
ngành xuất khẩu then chốt của Đan
Mạch. Để nuôi dưỡng ngành công
nghiệp điện gió, ban đầu Chính phủ
Đan Mạch cấp 30% vốn đầu tư cho các
dự án điện gió, nhưng chính sách trợ
cấp này hiện không còn hiệu lực vì

công nghệ điện gió hiện nay đã tiến
bộ và tiết kiệm chi phí hơn nhiều. Khả
năng đồng sở hữu các turbin gió cũng
giúp điện gió trở nên phổ biến rộng
rãi hơn, và hầu như toàn bộ dân
chúng Đan Mạch đều ủng hộ việc mở
rộng năng lực turbin. Điều đó giúp
phát triển các turbin lớn và công
nghiệp hóa mạnh hơn các nhà máy
điện gió. Tuy hình thức đồng sở hữu
có giảm nhưng hiện nay, ba phần tư
turbin gió ở Đan Mạch vẫn do các
công dân bình thường sở hữu. Rõ ràng
cam kết của chính phủ với điện gió là
nhân tố trọng yếu để Đan Mạch có thể
trở thành nước dẫn đầu thế giới về
năng lượng gió. Năm 2014, doanh thu
của ngành công nghiệp điện gió của
Đan Mạch lên đến 12,8 tỉ đô la Mỹ,
tăng 7,4% so với năm trước đó, và xuất
khẩu của ngành này cũng tăng thêm
16,7%, đạt 8,1 tỉ đô la Mỹ.

Một lĩnh vực khác, năng lượng mặt
trời cũng đang góp phần ngày càng
tăng vào hỗn hợp điện của Đan Mạch,
mặc dù vẫn còn khiêm tốn (2,5% vào
năm 2016). Theo dự báo, sự đóng góp
của năng lượng tái tạo ở Đan Mạch sẽ
còn tăng trong những năm tới. Bởi việc
cung cấp điện của Đan Mạch được xếp
vào loại ổn định và an toàn cao “nhờ hệ
thống điện linh hoạt và mức độ kết nối
qua biên giới cao của nước này”. Ngoài
ra, 12% điện tại Đan Mạch được sản
xuất từ khí sinh học và rác thải hữu cơ
từ các nhà máy điện nhiệt kết hợp
(CHP). Ngày nay, có hơn 670 nhà máy
phân bổ trên khắp đất nước này. Các
nhà máy CHP cùng với tuabin gió
khiến Đan Mạch trở thành một trong
những quốc gia sản xuất và phân phối
điện nhiều nhất trên thế giớin

PV (tổng hợp)
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Vừa qua, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp
quốc (UNDP) và Cục Hóa chất thuộc Bộ Công

Thương đã tổ chức Hội thảo Khởi động dự án “Áp dụng
hóa học xanh tại Việt Nam” nhằm hỗ trợ tăng trưởng
xanh, giảm thiểu việc sử dụng, phát thải các hóa chất
ô nhiễm khó phân hủy (POPs) và hóa chất nguy hại. 

Dự án 'Áp dụng hóa học xanh tại Việt Nam là dự án
đầu tiên về hóa học xanh được triển khai ở Việt Nam
và Đông Nam Á nhằm giảm thiểu sử dụng và phát thải
những hóa chất không nằm trong danh mục kiểm soát
của các thỏa thuận môi trường đa phương. Dự án có 3
mục tiêu là tạo môi trường pháp lý, nâng cao nhận
thức và thử nghiệm thực tế giúp giảm phát thải và sử
dụng POPs. Dự án sẽ được thực hiện trong vòng 3 năm,
tập trung vào việc giúp giảm thiểu sử dụng chất ô
nhiễm POPs, giảm phát thải không chủ định chất POPs
thông qua những hoạt động giới thiệu về các cách tiếp
cận hóa học xanh trong 6 ngành công nghiệp tại Việt
Nam, bao gồm: Mạ crôm; sản xuất giấy và bột giấy; sản
xuất nhựa; dệt; hóa chất bảo vệ thực vật; dung môi -
sơn. Những hướng dẫn cụ thể cho từng ngành sẽ được
xây dựng và lồng ghép cách tiếp cận hóa học xanh vào
các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Ông Đào
Xuân Lai - Trợ lý Giám đốc quốc gia - Trưởng phòng Môi
trường và biến đổi khí hậu của UNDP cho biết: "Việt
Nam là một trong những nước đi tiên phong về các vấn
đề POPs, có nhiều kinh nghiệm xử lý các chất POPs tồn

dư từ thời chiến tranh để lại. UNDP và Quỹ Môi trường
toàn cầu (GEF) hỗ trợ dự án này và rất kỳ vọng Việt Nam
đi tiên phong, đặt nền móng, đưa ra các bài học và thử
nghiệm trong lĩnh vực này".

Ngành hóa chất đã và đang đóng một vai trò quan
trọng của nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Chính phủ rất quan tâm đến phát triển hiệu quả, an
toàn, thân thiện môi trường đối với các ngành sản xuất
sử dụng hóa chất... Việc triển khai dự án này sẽ góp
phần giúp kiến tạo môi trường thuận lợi cho việc giới
thiệu hóa học xanh và những ứng dụng hóa học xanh
cho các ngành sản xuất tại Việt Nam nhằm giảm thiểu
sử dụng, phát thải các hóa chất thuộc danh mục kiểm
soát của Công ước Stockholm và Công ước Mianmata,
dựa trên 12 nguyên tắc của hóa học xanh, bao gồm:
Ngăn ngừa chất thải; tối đa hóa tiết kiệm nguyên tử;
phát triển các quá trình tổng hợp hóa học ít độc hại
hơn; phát triển các sản phẩm và hóa chất an toàn hơn;
sử dụng các dung môi và điều kiện phản ứng an toàn
hơn; tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng; sử
dụng các nguyên liệu có thể tái sinh; tránh làm phát
sinh phụ phẩm; sử dụng chất xúc tác để tăng hiệu suất
phản ứng; phát triển các hóa chất và sản phẩm có thể
phân hủy sau khi sử dụng; quan trắc và phân tích theo
thời gian thực tế để ngăn ngừa ô nhiễm; giảm thiểu tối
đa khả năng xảy ra tai nạn.

THANH TÚ

Khởi động dự án Áp dụng hóa học xanh tại Việt Nam
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VĂN BẢN MỚI

Thi công công trình xây dựng dễ gây ra ô nhiễm môi  trường, nếu

không có biện pháp bảo vệ. Mới đây, Bộ Xây dựng vừa ban hành  Thông

tư số 02/2018 quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng

công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng

chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2018. 

Theo đó, các chủ đầu tư dự án, nhà thầu thi công trong các công trình xây dựng có trách nhiệm
bảo vệ môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường. 

Đối với chủ dự án, cần lập kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường trên cơ sở chương trình quản
lý môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền xác nhận trước khi thi công xây dựng
công trình.

Chủ đầu tư cũng có trách nhiệm đình chỉ thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục để đảm bảo
về bảo vệ môi trường khi phát hiện nhà thầu vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo vệ môi
trường trong thi công xây dựng công trình hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng.
Phối hợp với nhà thầu xây dựng công trình xử lý, khắc phục khi xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường; kịp
thời báo cáo, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm
trọng và các vấn đề phát sinh.

Đối với nhà thầu xây dựng, thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường, các quy định về bảo
vệ môi trường trong quá trình thi công gói thầu; Dừng xây dựng công trình khi phát hiện nguy cơ
xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng và có biện pháp khắc phục để đảm bảo tuân thủ các
yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi tiếp tục thi công.

Nhà thầu tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát xây dựng có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho
chủ dự án và các nhà thầu có liên quan về những nguy cơ, vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng đến
công tác bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng công trình để có các giải pháp ngăn ngừa, xử
lý phù hợp.

Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với chủ dự án về công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng công
trình của các nhà thầu trên công trường theo quy định của hợp đồng tư vấn xây dựng.

Đảm bảo quy định bảo vệ môi trường
trong thi công xây dựng công trình




